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1.0 Wstęp 

1.1 Podstawa prawna 

Przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOS) 

zostało zapoczątkowane z dniem wejścia w życie Dyrektywy1 w sprawie SOOS w dniu 

21 lipca 2004r. Obecnie zasady przeprowadzania postępowania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, skutków realizacji planów reguluje 

Dział IV rozdział 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie2.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zgodnie z rozdziałem 2 art. 512 

Prognozy oddziaływania na środowisko dla „Projektu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 2015”. Prognoza  

oddziaływania na środowisko została  wykonywana w celu przeprowadzenia zgodnie 

z art. 46 ust. 22 Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przez odpowiedni 

organ. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 31 grudnia 

2010r (pismo znak RDOŚ-10-WOOŚ.I-6617-2827/10/aj), wydał zakres, jaki powinna 

obejmować Prognoza oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 - 2015” – patrz zał. nr I. 

Wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 

prognozie oddziaływania na środowisko „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 2015 został również złożony do 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi. W wyniku 

zapoznania się z wnioskiem przez Inspektorat Sanitarny została wydana w dniu 10 

stycznia 2011r., opinia sanitarna, pismo znak PWIS-NS-OZNS-072/161/10 1 66 9  

stwierdzająca, iż prognoza oddziaływania na środowisko winna być wykonana 

zgodnie z art. 51 ust. 2 oraz art. 52 pkt.2 – patrz zał. nr II. Dodatkowo w Prognozie 

oddziaływania na środowisko powinny zostać zawarte takie elementy jak: 

                                                      

1  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i Rady 2001/42/WE  z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych  planów i programów  na środowisko  /Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001,  
str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157/; 

 
2 Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  „o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  
ochronie,  udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na 
środowisko”  /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/ ostatnia zmiana /Dz. U. 2010 nr 28, poz. 145 
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- informacja o zawartości głównych celach, założeniowych dokumentu oraz jego 

powiązanie z innymi dokumentami, 

- informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

- propozycja dotycząca przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania, 

- informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

- wpływ projektu na obszary Natura 2000: Niebieskie źródła i Łąki Cebłowickie. 

Dokument Prognozy powinien również określać, analizować i oceniać: 

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego na lata 2007 – 2015”, 

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

- cele ochrony środowiska ustawione na szczeblu międzynarodowym albo 

krajowym, istotne z punktu widzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 2015” oraz sposoby, w jakich te cele i 

inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu, 

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie i wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe, oraz pozytywne i negatywne na środowisko 

ze szczególnym uwzględnieniem na ludzi wodę i powierzchnię ziemi, 

a także: 

- przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie, lub 

kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko (zdrowie, 

ludzi), mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu 

- przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie 

„Lokalnego Programu Rewitalizacji Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 

2015” wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opisu metod dokonania oceny 
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prowadzącej do tego wyboru. 

 

1.2 Metoda zastosowana przy sporządzaniu Prognozy 

Prognozę oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko „Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 2015” wykonano zgodnie z art. 51 

Ustawy2. Prognoza oddziaływania na środowisko składa się z dwóch głównych 

merytorycznych części. 

Pierwsza część dotyczy analizy oraz oceny środowiska przyrodniczego  

i zurbanizowanego – jego stanu jakości, identyfikując główne problemy ochrony 

środowiska. 

Część druga dotyczy oceny wpływu LPR – u oraz skutków jego realizacji  

w środowisku i w krajobrazie, wynikających zarówno z realizacji celów oraz 

strategicznych planów działań. 

Oceny dokonywano za pomocą „listy sprawdzającej” (Check list). Prognoza 

oddziaływania na środowisko została wykonana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Środowiska3. 

 

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano następujące materiały: 

1/. Zaktualizowany Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego na lata 2007 – 2015, 

2/. Raport o oddziaływaniu  na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Przebudowie Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim”, 

3/. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/445/09 Rady Miejskiej 

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2009 r. „w sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego”, 

4/. Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji „Aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020”, 

                                                      
3 Podręcznik do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla polityki spójności na lata 2007 - 
2013 
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5/. Strategia  Rozwoju  Społeczno –  Gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

na lata 2008 – 2022. 

 

2.0 Główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami 

Głównym celem Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego na lata 2007 – 2015 jest przedstawienie warunków dla przekształceń 

funkcjonalnych, społecznych i gospodarczych, a w konsekwencji poprawy warunków 

życia oraz aktywizacji lokalnej społeczności i wzmocnienia jej integracji na obszarze 

centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Jednocześnie działania strategiczne i operacyjne ujęte w ocenianym 

dokumencie przyczyniać się mają do podniesienia standardu i prestiżu obszaru jako 

centrum miejskiego i subregionalnego wzmocnienia funkcji centrotwórczych, a także 

jego turystycznego uatrakcyjnienia. 

Projekt dokumentu składa się z następujących części głównych: 

- diagnozy stanu i wynikających z niej założeń do Programu, 

- celów (podstawowego i pośrednich) oraz strategicznego planu działań, 

- programu projektów przewidzianych do realizacji w okresie 2007-2015. 

Rozpatrywany LPR nawiązuje do takich dokumentów, jak m.in.: 

- Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności (SWW) na lata 2007-2013, 

- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013, 

- Strategia Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007-2015, 

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. 

Niewątpliwie postanowienia dokumentu LPR będą miały istotny wpływ na rozwiązania 

funkcjonalno – przestrzenne przyjęte w przyszłych miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego sporządzanych dla centrum miasta, a także dla 

kolejnej edycji Studium uwarunkowań i kierunków w zagospodarowania 

przestrzennego miasta. 

 

3.0 Charakter i stan środowiska na obszarze objętym przewidywanym 

oddziaływaniem Projektu LPR dla Tomaszowa Mazowieckiego 

3.1 Położenie oraz kontekst funkcjonalno – przestrzenny 
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Tomaszów Mazowiecki jest gminą miejską położoną w województwie łódzkim  

w powiecie tomaszowskim. Powierzchnia miasta wynosi 4170 ha. Położenie 

geograficzne Tomaszowa wyznaczają współrzędne 20o01’ długości geograficznej 

wschodniej i 51o31’ szerokości geograficznej północnej. Miasto usytuowane jest w 

odległości 110 km od Warszawy i 55 km od Łodzi.  Położenie miejscowości na tle 

województwa łódzkiego pokazano na Rys. nr 1. 

Miasto Tomaszów Mazowiecki usytuowanie jest w widłach rzeki Pilicy i 

Wolbórki, na Równinie Piotrkowskiej, sąsiadującej  ze Wzgórzami Opoczyńskimi, a 

wchodzącej w skład Wzniesień Południowo -  Mazowieckich. Atrakcyjność turystyczną 

miasta wyznacza pięć przepływających przez nie rzek: Pilica, Wolbórka, Czarna - Bielina, 

Piasecznica oraz Lubochenka, jak również Lasy Spalskie, na pograniczu których 

położone jest miasto. 

 

Rys. nr 1  Położenie Tomaszowa Mazowieckiego na tle województwa łódzkiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: http://www.lodz.uw.gov.pl/index.php3?str=375 

http://www.lodz.uw.gov.pl/index.php3?str=375
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Rys. nr 2  Granice powiatu Tomaszowa Mazowieckiego na tle sąsiadujących powiatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:www.nasztomaszow.pl 

  

Obszar rewitalizacji obejmuje najstarszą część miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego. Osią obszaru jest ciąg ulic Warszawskiej i św. Antoniego. Przecina ją 

dolina rzeki Wolbórki i obejmuje swoim zasięgiem 171 ha. 

Jak widać na Rys. nr 3 obszar poddany rewitalizacji tworzy zwarty układ 

zabudowy,  a sama część śródmieścia odgrywa jedną z głównych  ról w rozwoju 

urbanistyki.  

Tomaszów Mazowiecki leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych: Warszawa – Katowice, Łódź – Opoczno i Tomaszów – Radom. 

Przebiega tędy międzynarodowa droga E–67 łącząca Białystok – Warszawę – Wrocław z 

Pragą oraz drogi: wojewódzka nr 713 Łódź – Opoczno oraz krajowa nr 48 Tomaszów – 

Białobrzegi. Miasto pełni zatem rolę ważnego węzła komunikacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nasztomaszow.pl/
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Rys. nr 3  Plan miasta Tomaszowa Mazowieckiego z uwzględnieniem granic rewitalizacji centrum miasta 
 

 
źródło: dane przekazane przez Inwestora 

 

Rys. nr 4   Granice LPR określone w śródmieściu Tomaszowa Mazowieckiego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: http://tomaszow.pl 

http://tomaszow.pl/
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W obszarze rewitalizacji wyróżniają się 3 pasma funkcjonalne: 

a) północna strefa poprzemysłowa 

b) środkowa strefa doliny rzecznej 

c) południowy pas śródmieścia miasta 

Północny pas obszaru rewitalizacji położony na lewym brzegu rzeki 

Wolbórki to strefa dawnych zakładów przemysłu włókienniczego. O świetności 

tych dzielnic świadczą dziś jedynie stare budynki fabryczne, wyróżniające się 

spośród otoczenia swą XIX wieczną architekturą. W rejonie ul. Barlickiego mieszczą 

się opuszczone i nieużytkowane budynki pofabryczne, nielicznie wykorzystane pod 

działalność gospodarczą.  Po północnej stronie ulicy znajdują się obszary 

zabudowy mieszkaniowej, głównie wielorodzinnej w postaci kamienic z przełomu 

XIX i XX wieku oraz bloków mieszkalnych z lat 70-tych. Wśród pozostałości 

zabudowy fabrycznej wyróżniają się dwa pałace fabrykanckie, obecnie 

nieużytkowane. Zabudowa mieszkalna cechuje się bardzo niskim standardem 

mieszkań, pomimo uzbrojenia terenu w najważniejsze media sieciowe. Zwraca 

uwagę zły stan otoczenia – zniszczone nawierzchnie ulic, chodników, zaniedbane 

podwórka, duża ilość zrujnowanych budynków gospodarczych, opuszczone 

budynki produkcyjne i magazynowe. Jest to teren szczególnie zniszczony.  

Wschodnią część strefy poprzemysłowej przy ul. Konstytucji 3 Maja tworzą 

głównie zabudowania dawnych zakładów, a w końcowym wschodnim odcinku 

ulicy zabudowa jednorodzinna. W początkowym odcinku nad rzeką Wolbórką, 

osadzona jest funkcjonująca Tomaszowska Fabryka Filców Technicznych, dalej 

ulokowały się hurtownie. W przypadku tej strefy nieliczne budynki zachowały 

dawną architekturę fabryczną. Przystosowanie starych budynków do nowych 

funkcji odbywało się w sposób przypadkowy, z zastosowaniem najtańszych 

materiałów budowlanych. Przyczyniły się do tego zapisy dawnego planu 

zagospodarowania przestrzennego z roku 1988, które wskazywały likwidację 

przemysłu i wprowadzały zakazy zabudowy. 

Na południe od strefy poprzemysłowej występuje pas zieleni publicznej  

w dolinie rzecznej. Wschodnią część tej doliny zajmuje zagospodarowany pas 

zabytkowego parku miejskiego, założonego w stylu angielskim wraz z zespołem 

pałacowym rodziny Ostrowskich. Zachodnia część bulwarów stanowi 
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zdewastowany teren zieleni miejskiej – niepielęgnowanej, cechującej się dużym 

zachwaszczeniem, wieloma samosiejkami. Teren, mimo oświetlenia parkowego, 

postrzegany jest jako zdziczały i niebezpieczny. 

Centralna i najważniejsza strefa obszaru rewitalizacji obejmuje ścisłe 

centrum miasta, z Placem Kościuszki , w rejonie którego zbiegają się główne drogi 

wiodące od strony Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Opoczna. Plac Kościuszki to 

obecnie zdewastowany parking miejski. Obudowę placu i sąsiednich ulic stanowi 

zabudowa pierzejowa zwarta o funkcjach mieszkaniowych i usługach ulokowanych 

głównie w parterach budynków, dostępnych tylko z przyległych ulic. Wiele 

budynków posiada znaczne wartości kulturowe, widoczne w rysunku elewacji w 

postaci zdobionych gzymsów, obramowań i charakterystycznych podziałów 

okiennych oraz zwieńczeń attyk. Zabudowa charakteryzuje się jednak złym stanem 

technicznym i niskim standardem wyposażenia. Nieliczne budynki posiadają 

odnowione elewacje. Podwórka kamienic to pozamykane i zaniedbane zaplecza. 

Znikoma część ulic w obszarze rewitalizacji posiada odnowione nawierzchnie 

chodników.  

Na większości obszaru pozostały chodniki z płyt betonowych, wszystkie 

jezdnie posiadają nawierzchnie asfaltowe. Z elementów małej architektury spotkać 

można jedynie stare betonowe donice na kwiaty i sporadycznie ustawione 

betonowe lub drewniane ławki. Formy mebli ulicznych są przypadkowe i 

różnorodne, nacechowane częstymi wymianami na skutek ich dewastowania. 

Jedynie zachodnia strona ulicy św. Antoniego jest uporządkowana. Ma wymienione 

nawierzchnie, wytyczone miejsca postojowe oraz nieliczne ławki. Pozytywne 

wrażenie estetyczne wywiera ciąg jednorodnych, nowych lamp ulicznych.  

3.2 Cechy historyczne miasta i części  objętej  rewitalizacją 

Pierwsze wzmianki dotyczące istnienia osady na miejscu dzisiejszego 

miasta pochodzą z XVIII w., a dokładnie z 1789 r. Osada składała się wówczas 

z 8 domów i liczyła 49 mieszkańców. Była to osada kuźnicza zlokalizowana 

nad rzeką Wolbórką. Osada założona przez Tomasza Ostrowskiego nazwana 

została wówczas Kuźnicami Tomaszowskimi. 

Na terenach obecnego miasta zostały odkryte rudy syderytowe, do 

których wytopu został wybudowany piec, w miejscu gdzie obecnie znajduje się 
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posesja, przy ul. św. Antoniego 1/3. Ze względu na złą jakość wydobywanej rudy 

osada zaczęła podupadać. Dopiero w 1805 r., kiedy syn Tomasza Ostrowskiego 

Antoni przejął Ujazd, osada znowu zaczeła się rozwijać. Tym razem na miejscu 

starej osady założono osadę przemysłowo – handlową. Głównym zajęciem 

mieszkańców było tkactwo i handel. Pierwsi osadnicy przybyli do Tomaszowa 

na przełomie 1822 i 1823 r.. Osada rozrastała się po lewym brzegu rzeki 

Wolbórki. Pierwszymi ulicami jakie powstały to ul. Kaliska, św. Antoniego oraz 

Warszawska. W 1826 r. Ostrowski przeniósł ze wsi Tobiasze do Tomaszowa 

parafię katolicką razem z kościółkiem św. Wacława, który został umieszczony 

przy ulicy  Wieczności  (dzisiejsza  Słowackiego), na terenie pierwszego 

katolickiego cmentarza. W 1824 r. osada uzyskała prawa osady fabryczno – 

handlowej, a 6 sierpnia 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej 

Królestwa Polskiego Tomaszów uzyskał prawa miejskie i był jednym z 

funkcjonujących wówczas miast prywatnych. W tym samym roku nazwa osady 

została zmieniona na Tomaszów Mazowiecki. 

Od 1844 roku Tomaszów stał się miastem rządowym. Wyłączony został  

z dóbr Ujazd i nadano mu przywileje miasta fabrycznego. Powtórne ożywienie 

gospodarcze rozpoczeło się dopiero po powstaniu listopadowym, po roku 

1857, czyli po cofnięciu przez Rosjan restrykcji eksportowych. W latach 1862 - 

1864 wybudowano w mieście kościół pod wezwaniem św. Antoniego. Ulice 

rozbłysły w nocy światłem z gazowych latarni ulicznych założonych w 1908 r. W 

latach 1897 - 1902 wzniesiono gotycki kościół ewangelicki pod wezwaniem 

Zbawiciela. Tomaszów Mazowiecki powoli się rozwijał, dopiero w 1884 r. zaczął 

się rozwijać tzw. wielki przemysł.  Ten  rok  przyniósł szybki rozwój związany z 

powstaniem pierwszego połączenia kolejowego Tomaszów – Koluszki.  

 

Na terenie miasta istnieją strefy ochrony konserwatorskiej: 

- „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmująca zespoły i obiekty 

zabytkowe oraz tereny zieleni komponowanej o wysokich wartościach. Strefa 

„A” składa się z dwóch części – wschodniej i zachodniej. W strefie wschodniej 

„A” znajduje się zespół pałacowo – parkowy położony pomiędzy rzeką 

Wolbórką i ul. P.O.W., zespół zabudowy pomiędzy ulicami: P.O.W., Prezydenta 
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Ignacego Mościckiego i św. Antoniego. W strefie zachodniej ochrony 

konserwatorskiej „A” znajduje się: Plac Kościuszki wraz z północnym i 

zachodnim pasem zabudowy, kwartały zabudowy wzdłuż Al. Piłsudskiego od 

Placu Kościuszki do ul. Grunwaldzkiej, kwartał zabudowy pomiędzy ul. Polną, 

Jerozolimską, Placem Kościuszki, kwartał zabudowy pomiędzy ul. Rzeźniczą, 

Placem Kościuszki, ul. Tkacką i ul. św. Antoniego; 

- „B” – ochrony układu rozplanowania, obejmująca historyczne centrum miasta 

położone wzdłuż głównych dróg wylotowych zawierające: historyczny układ 

komunikacyjny, zespoły zabudowy zabytkowej i tradycyjnej reprezentatywnej 

dla różnych etapów rozwoju miasta oraz tereny zieleni komponowanej; 

- „W” – obejmująca tereny występowania stanowisk archeologicznych; 

- strefa obserwacji archeologicznej „OW”, obejmująca znaczne skupisko 

stanowisk archeologicznych. 

Do najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie miasta należą: 

 Obiekty sakralne:  

 modrzewiowy kościół parafialny p.w. św. Marcina z 1746 – dzielnica 

Białobrzegi, wymaga pilnej konserwacji, najstarszy obiekt w Mieście, 

 protestancki kościół p.w. św. Trójcy, klasycystyczny murowany z lat  

1823-29 znajdujący się w północnej pierzei Placu Kościuszki, wymaga pilnej 

konserwacji, 

 kościół rzymskokatolicki p.w. św. Antoniego, klasycystyczny z lat 1862-64,  

 zespół kościoła ewangelickiego p.w. Zbawiciela, pochodzący z lat  

1897-1902, ul. św. Antoniego 39, 

 cmentarz żydowski z I połowy XIX wieku, ul. Smutna i Ugaj. 

 Pałace, kamienice, domy:  

 pałac Ostrowskich z 1812 r. – obecne Muzeum 

 willa fabrykancka – dawna willa M. Piescha z końca XIX w., ul. N. Barlickiego 

32, 

 pałacyk dr J.S. Rodego z 1902 r. – obecnie USC, ul. św. Antoniego 42, 

 willa fabrykancka rodziny Halpernów z 1888 r., ul. N. Barlickiego 17, 

 willa fabrykancka, d. zespół fabryki sukna BATAVIA, ul. Warszawska 2/4 – 

wymaga pilnego remontu 
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 willa fabrykancka rodziny Landsbergów z 1880 r. – obecnie przedszkole,  

ul. Konstytucji 3-go Maja 36, 

 kamienica rodziny Knothe z 1896 r., Plac Kościuszki 18 (budynek byłego 

sądu, wymaga konserwacji i zagospodarowania na cele kulturalno-

oświatowe), 

 willa Borensteinów z 1905 r. – obecne przedszkole, wymaga remontu, 

ul. Warszawska 103A, 

 willa fabrykancka z 1900 r., obecnie Urząd Gminy, ul. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego 4, 

 kamienice mieszczańskie przy Placu Kościuszki, nr 16 z lat 1825-1830,  

nr 17 rodziny Bartke z połowy XIX w., klasycystyczne kamienice w zespole 

kościoła protestanckiego p.w. św. Trójcy z 1830 r., 

 liczne domy tkacza z XIX i XX w. 

 Pozostałe obiekty:  

 dawne jatki z lat 1837-38 – obecnie galeria „Pod Arkadami”, ul. Rzeźnicza 4 

 Ratusz miejski z 1927r., - obecnie Urząd Miasta, 

 budynek administracyjny fabryki H. Landsberga z ok. 1900 r. – obecnie PUP, 

ul. Konstytucji 3-go Maja 38/50, 

 zespół budynków Banku Polskiego z lat 1923-24 wg projektu Mariana 

Palewicza, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 31, 

 dawny zajazd, budynek wybudowany w latach 1825-1836, Al. Piłsudskiego 

34 

 dawna przędzalnia „Batavia” z lat 1824-26 – obecnie Tomaszowska Fabryka 

Filców Technicznych, ul. Warszawska 2/4 

 dawna Szkoła Handlowa z 1903 r. – obecnie I Liceum Ogólnokształcące,  

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego, 22/24 

 fabryka Piescha z XIX w. - kompleks budynków (dawne zakłady Mazovia), 

 dawna Fabryka Sukna H. Landsberga, ul. Konstytucji 3-go Maja 46, 

 budynek administracyjny Fabryki Sztucznego Jedwabiu z końca XIX w.,  

ul. Spalska 103/105, 
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 dawna łaźnia żydowska, ul. Tkacka 10. budynek zaniedbany, wymaga 

remontu i adaptacji na nowe cele, 

 budynek dworca kolejowego z I połowy XX w., ul. Dworcowa 1, 

 budynek poczekalni oraz nastawni przystanku kolejowego w Czarnocinie, 

obecnie w Skansenie Rzeki Pilicy, 

 pomnik T. Kościuszki z 1918 r., 

 pomnik dr J.S. Rodego – cokół 1930 r., 

 park miejski im, dr Rodego, ul. św. Antoniego, 

 

3.3 Środowisko przyrodnicze 

Na atrakcyjność środowiska przyrodniczego miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego i jego okolic wpływają duże kompleksy leśne, parki krajobrazowe, 

rzeki i zbiorniki wodne oraz rezerwaty przyrody. Ważnym elementem krajobrazu 

jest rzeka Pilica. Jej silnie meandrujące koryto tworzy wiele malowniczych wysp, 

rozlewisk i zakoli.  

Istotnymi elementami środowiska przyrodniczego są również znajdujące się 

na terenie powiatu tomaszowskiego: Zalew Sulejowski, Ośrodek Hodowli 

Żubrów w Smardzewicach, rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”, Groty 

Nagórzyckie oraz Sulejowski Park Krajobrazowy i Spalski Park 

Krajobrazowy.  

Zalew Sulejowski jest sztucznym zbiornikiem, który powstał w latach 1969 

– 1973 przez spiętrzenie Pilicy zaporą zlokalizowaną w 137,1 km rzeki. Ogólna 

powierzchnia tego akwenu wynosi 19,8 km2, co plasuje go na jednym z czołowych 

miejsc wśród sztucznych zbiorników w Polsce. Zbiornik ten leży w granicach 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, na terenie gmin: Tomaszów Mazowiecki, 

Wolbórz, Sulejów i Mniszków. Od strony wschodniej i północno-zachodniej 

otaczają go zwarte kompleksy borów sosnowych, a sam zbiornik jest siedliskiem 

wielu gatunków ptaków i ryb. 

W odległości około 12 km od miasta znajduje się Ośrodek Hodowli 

Żubrów w Smardzewicach, który jest jedną z najstarszych placówek tego typu  

w Polsce. Obecnie zajmuje on powierzchnię 72,4 ha. W 2002 r. na jego terenie 

została wydzielona kwatera pokazowa żubrów dla celów edukacyjnych  
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i turystycznych. Liczebność stada hodowlanego według stanu na dzień 

31.12.2010r. wynosi 17 sztuk. Ośrodek ten ma dużą wartość przyrodniczą także  

z uwagi na położenie w starodrzewiu (powyżej 120 lat) sosnowo-dębowym  

z domieszką brzozy, grabu i olszy, w otulinie Spalskiego Parku Krajobrazowego. 

Teren tego ośrodka wraz z otaczającymi go lasami  znajduje się na projektowanym 

obszarze Natura 2000 pod nazwą Lasy Smardzewickie.  

Rys. nr 5.  Ośrodek Hodowli żubrów 

 

 

 

 

 

Źródło:  www.powiat-tomaszowski.pl 

 

W południowo – wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się 

rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”. Położony jest on w dolinie Pilicy, na jej 

prawym brzegu, w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i zajmuje 

powierzchnię około 29 ha. Został on utworzony w 1961 roku w celu ochrony 

krasowych źródeł oraz bogatej fauny i flory.  Źródła stanowią dwa wywierzyska 

oddzielone od siebie wyspą. W każdym pulsuje po kilkanaście minigejzerów. 

Wytryskająca z nich woda przybiera niebiesko – błękitno – zieloną barwę. 

Rezerwat jest również ostoją 75 gatunków ptaków. 

W bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Niebieskie Źródła, znajduje się „Skansen 

Rzeki Pilicy”, który został utworzony w 1999 roku z inicjatywy władz miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Ma 

on na celu dokumentowanie i popularyzowanie bogatego dziedzictwa 

przyrodniczego, historycznego oraz kulturowego Pilicy i jej dopływów.  

Ważnym obiektem przyrodniczym jest również stanowisko dokumentacyjne 

„Groty Nagórzyckie”, na którego terenie, po zakończeniu robót polegających 

przede wszystkim na zabezpieczeniu wyrobisk skalnych, powstanie szlak 

turystyczny. 

Najcenniejsze zjawiska i obiekty przyrodnicze okolic Tomaszowa Mazowieckiego 

http://www.powiat-tomaszowski.pl/
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chronione są na terenie dwóch parków krajobrazowych: Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego oraz Spalskiego Parku Krajobrazowego, których otuliny 

zewnętrzne obejmują teren miasta Tomaszowa Mazowieckiego.  

Sulejowski Park Krajobrazowy, który  został utworzony w 1994 roku swoim 

zasięgiem obejmuje dolinę rzeki Pilicy wraz z terenami przyległymi. Zajmuje on 

powierzchnię 17 030 ha, a wraz z otuliną zewnętrzną – 53 760 ha. Na terenie tego 

parku oraz jego otuliny znajduje się 11 rezerwatów przyrody, a ponadto 

projektowane jest utworzenie kolejnych 5 rezerwatów.  

Spalski Park Krajobrazowy, który został utworzony w 1995 roku, zajmuje 

powierzchnię 13 110 ha, a wraz  z otulinami wewnętrznymi i zewnętrzną – 

37224ha. Przeważają tu tereny leśne, ale znaczny udział mają również użytki rolne. 

Na terenie tego parku oraz jego otulin znajduje się 6 rezerwatów przyrody. 

Tereny rekreacyjne 

Położenie miasta Tomaszów Mazowiecki w dolinie rzeki Pilicy stwarza 

dogodne warunki do rozwoju turystyki oraz uprawiania wszelkiego rodzaju 

sportów, zwłaszcza wodnych. Rzeka Pilica idealnie nadaje się do organizowania 

spływów kajakowych, zaś na wodach Zalewu Sulejowskiego uprawiać można 

żeglarstwo i kajakarstwo. Organizowane są tu regaty oraz kursy żeglarstwa. Zalew 

tworzy również korzystne warunki dla różnych form rekreacji nadbrzeżnej. Cały 

powiat tomaszowski stwarza również korzystne warunki dla takich form 

wypoczynku, jak wędkarstwo. Na terenach parków krajobrazowych uprawiać 

można turystykę krajoznawczą i przyrodniczą, jak również prowadzić zajęcia 

dydaktyczne. Na terenie miasta znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zajmuje on 

obszar 12 ha terenów zielonych. Mieszkańcy, jak również turyści korzystać mogą z 

kompleksu przy ul. Nowowiejskiej w skład którego wchodzą: stadion 

lekkoatletyczny z trybunami i z trawiastym boiskiem piłkarskim, boisko piłkarskie 

treningowe, trzy korty tenisowe ziemne ze ścianą treningową, hala sportowa do 

koszykówki i siatkówki z zapleczem socjalnym. Kompleks posiada również bazę 

noclegową z zapleczem gastronomicznym. Drugi kompleks należący do OSiR 

znajduje się przy ulicy Strzeleckiej. W swojej ofercie posiada on 400 – metrowy, 

sztucznie mrożony tor łyżwiarski wraz z zapleczem socjalnym, automatyczną, 

sześciotorową kręgielnię z widownią, tor do łyżworolek, skatepark i bazę 
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noclegową. Trzeci kompleks OSiR – u znajduje się przy ulicy PCK. Składają się na 

niego tereny spacerowo – rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki 

koszykowej i siatkowej, plaża z boiskami do siatkówki plażowej, dwa wyznaczone 

miejsca do organizacji ognisk, baza gastronomiczna i sezonowe kąpielisko 

strzeżone.  

Uzupełnieniem oferty sportowej i rekreacyjnej Tomaszowa Mazowieckiego 

są liczne ścieżki rowerowe, łączące miasto z okolicznymi atrakcjami turystycznymi. 

Wśród nich warto wymienić ciąg pieszo – rowerowy o długości 11,3 km, łączący 

Niebieskie Źródła i Skansen Rzeki Pilicy ze Spałą – a także szlak rowerowy im. 

Zygmunta Goliata przebiegający wokół Zbiornika Sulejowskiego o długości 68,5 

km. 

Na uwagę zasługują także schrony kolejowe z czasów II wojny światowej 

znajdujące się w miejscowości Konewka w okolicy Spały oraz Inowłódz – 

miejscowość z kościółkiem romańskim oraz ruinami zamku z czasów Kazimierza 

Wielkiego. 

 

3.4 Abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 2002) Tomaszów 

Mazowiecki znajduje się w Dolinie Białobrzeskiej, która jest częścią makroregionu 

Wzniesienia Południowomazowieckiego, należącego do Nizin Środkowopolskich. 

Dolina Białobrzeska jest odcinkiem Doliny Pilicy między Białobrzegami, a 

Tomaszowem Mazowieckim, długości około 65km i powierzchni około 250 km2. 

Lokalizację Tomaszowa Mazowieckiego na tle przekrojów hydrogeologicznych i 

geologicznych  pokazano na Rys. nr 6. 

Szerokość doliny zalewowej i tarasów nadzalewowych dochodzi do  

4 km. Od północy i północnego zachodu mezoregion ten sąsiaduje z Równiną 

Piotrkowską, od  północy z Wysoczyzną Rawską, od wschodu z Równiną 

Kozienicką, od południa z Równiną Radomską i Wzgórzami Opoczyńskimi, a od 

południowego – zachodu ze Wzgórzami Radomczańskimi. 

W ukształtowaniu terenu dominują równiny i nie ma tu wyraźnego 

zróżnicowania powierzchni. Najważniejszym  elementem rzeźby terenu jest dolina 

Pilicy i jej dopływy. Wysokości bezwzględne w dolinie tej rzeki osiągają wartości 
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do 154 m n.p.m. w Tomaszowie Mazowieckim. Lokalnie erozyjne wcięcie Pilicy w 

utwory czwartorzędowe i starsze może osiągać 20 – 30 m, odsłaniając miejscami 

skały podłoża, co widać między innymi w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

Rys. nr 6 Położenie obszaru Tomaszowa Mazowieckiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: Program Ochrony Środowiska 

 

Obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się w obrębie niecki 

tomaszowskiej (tzw. mała niecka), która jest brachysynkliną w stosunku do niecki 

mogileńsko – łódzkiej. Osiowe części niecki tomaszowskiej zbudowane są z 

utworów kredy górnej. 

Lokalny Program Rewitalizacji nie występuje na terenie ujęć 

powierzchniowych wody „Brzustówka”, ani na terenie ujęć wód podziemnych. 

Najstarszymi osadami występującymi w rejonie miasta są utwory jury środkowej 

reprezentowane przez piaskowce oraz podrzędnie iłowce i mułowce z 

wkładkami wapieni i iłów o miąższości kilkuset metrów. Powyżej zalegają utwory 

jury górnej, miąższości około 1 000 m, wykształcone jako wapienie pelitowe 

oksfordu górnego, nawiercone w Ciebłowicach i Spale; wapienie margliste, 

margle i iły margliste kimerydu stwierdzone w okolicach Białobrzegów, 
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Tomaszowa – Wilanowa i Ciebłowic, oraz margle, wapienie margliste, iły i iłowce 

margliste portlandu nawiercone w Brzustówce i Wąwale. 

Kreda dolna reprezentowana jest przez mułowce i iły z syderytami 

beriasu i walanżynu, o miąższości nieprzekraczającej 35m. Nawiercone zostały 

między innymi w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego, w którym stwierdzono 

także występowanie iłów popielatoszarych i czarnych, mułków i mułowców z 

fauną amonitową hoterywu. 

Utwory czwartorzędowe charakteryzują się zróżnicowaną miąższością, od 

2 do 60m i reprezentowane są przez gliny zwałowe zlodowacenia 

południowopolskiego, napotkane w strefie krawędziowej wysoczyzny 

Tomaszowa Mazowieckiego. 

W dolinie Pilicy, Czarnej Bieliny i Wolbórki osadziły się piaski rzeczne 

tarasów nadzalewowych interstadiału bużańskiego oraz piaski rzeczne tarasów 

nadzalewowych zlodowacenia północnopolskiego. Osady holocenu reprezentują 

piaski rzeczne tarasów zalewowych, piaski rzeczne o miąższości do 10 m w 

dolinie Pilicy oraz kreda jeziorna i torfy. 

Na kształtowanie się warunków hydrogeologicznych w rejonie miasta 

zasadniczy wpływ mają wodonośne utwory jury, kredy i podrzędnie, 

czwartorzędu, które stanowią podstawę dużego, regionalnego systemu 

wodonośnego. Hydrologia obszaru Tomaszowa Mazowieckiego pokazano na  

Rys. nr 7. 

Górnojurajski poziom wodonośny (J3) występuje w obrębie osadów 

węglanowych, które mają największe rozprzestrzenienie wśród utworów 

mezozoicznych i tworzą zbiornik wód podziemnych o charakterze szczelinowo – 

krasowym. Utwory te są najbardziej perspektywiczną pod względem zasobów 

wód podziemnych warstwą wodonośną. W jej obrębie zwierciadło wód 

podziemnych jest z reguły napięte przez serię osadów iłowcowo – 

mułowcowych i tylko w strefach bezpośredniego kontaktu hydraulicznego z 

wodami czwartorzędu jest swobodne. Przepływ wód w poziomie jury górnej 

następuje ku dolinie Pilicy, która jest strefą drenażu w skali regionalnej. 

Głębokość występowania poziomu górnojurajskiego jest bardzo zróżnicowana. 
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Rys. nr 7.. Warunki hydrogeologiczne Tomaszowa Mazowieckiego 

A/ 



26 

 

 

B/ 

 

źródło: Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2008 

 

Na północ od Tomaszowa Mazowieckiego aż po Lubochnię poziom użytkowy 

nawiercony jest na głębokości 50 – 100m. Charakteryzuje się on znaczną zmiennością 

parametrów hydrodynamicznych na małych przestrzeniach. Świadczy o tym zmienność 

współczynnika filtracji od 0,02 do 93 m/d oraz zróżnicowanie wydajności maksymalnych 

w otworach studziennych od 5 do 283 m3/h. Następstwem tych różnic jest przestrzenna 

zmienność parametru przewodności hydraulicznej. Najkorzystniejsze parametry 

występują w rejonie Lubochnia – Glinnik oraz wzdłuż doliny Pilicy od Tomaszowa 

Mazowieckiego do Teofilowa. 

Bardzo korzystne warunki panują również w rejonie Niebieskich Źródeł, gdzie 

wodoprzewodność wynosi 1 000 – 1 500 m2/d. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta 
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znajduje się Rezerwat Niebieskie Źródła. Stanowi go zespół wywierzysk i źródeł 

krasowych wraz z rozlewiskami. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane, 

częściowo skrasowiałe wapienie jurajskie, charakteryzujące się dużą przepuszczalnością. 

Wapienie te zalegające na utworach słabo przepuszczalnych, wykształconych w postaci 

iłołupków i margli, przyjmują wody opadowe i systemami szczelin prowadzą je w 

kierunku północno – zachodnim. Źródła to dwa wywierzyska oddzielone wyspą. Woda 

przybiera turkusową barwę, a jej zabarwienie spowodowane jest czynnikami 

fizykochemicznymi. Temperatura wody jest stała w ciągu roku (9 ºC) i z tego względu 

wody te nigdy nie zamarzają. Ważną strefą zasilania tych źródeł jest rejon wsi Wąwał, 

gdzie występuje szereg lejków krasowych, których istnienie umożliwia bezpośrednie 

wlewanie się wód roztopowych i burzowych w skrasowiałe podłoże. Infiltracja 

jednostkowa osiąga tu wartość 5,1 dm3/s·km2. 

Korzystne warunki stwierdza się również w rejonie miejscowości Luboszewy – 

Dąbrowa – Spała, gdzie przewodność przekracza 500 m2/d. Wyraźne pogorszenie tego 

parametru obserwuje się w rejonie Wąwału (100 – 200 m2/d) oraz w centralnej części 

Tomaszowa Mazowieckiego (< 100 m2/d) . Jest to obszar występowania słabo 

wodonośnych wapieni kimerydu, często przeławiconych iłowcami. Na pozostałym 

obszarze występowania poziomu użytkowego przewodność hydrauliczna zawiera się w 

przedziale wartości 200 – 50 m2/d. Dużą przestrzenną zmienność wykazuje wydajność 

potencjalna studni; ponad 120 m3/h uzyskuje się w rejonie Niebieskich Źródeł, Zakładów 

Drobiarskich w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Cyganie koło Tomaszowa 

Mazowieckiego, 70 –120 m3/h w rejonie Lubochnia – Glinnik oraz od Tomaszowa 

Mazowieckiego aż po Teofilów, 50 –7 0 m3/h między Lubochnią, a Tomaszowem 

Mazowieckim oraz w dolinie Pilicy w rejonie Tomaszów Mazowiecki – Ciebłowice. W 

strefach słabszej wodonośności wydajności potencjalne studni wynoszą 10 – 30 m3/h. 

Analizowany obszar pod względem zasięgu LPR nie jest położony w zasięgu 

głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). 

 

3.5 Biotyczne elementy środowiska 

Parki krajobrazowe wraz z otulinami znajdujące się na terenie Tomaszowa 

Mazowieckiego lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, tzn. Spalski Park Krajobrazowy  

i Sulejowski Park Krajobrazowy wchodzą wraz z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym  
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w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych z siedzibą w Moszczenicy, który 

został powołany z dniem 1 stycznia 1996 r. (na podstawie zarządzenia nr 80/95 Wojewody 

Piotrkowskiego z 20 grudnia 1995 r.). Zespół ochrania najcenniejsze fragmenty doliny 

Pilicy charakteryzujące się bogactwem przyrodniczym, zróżnicowanym ukształtowaniem 

terenu oraz bogatą kulturą i tradycją lokalną. 

Pilica stanowi o walorach przyrodniczych i kulturowych Zespołu - jest łącznikiem 

parków doliny Pilicy. Każdy z parków posiada swoje charakterystyczne krajobrazy – od 

wyżynnych w Przedborskim Parku Krajobrazowym, przez nadrzeczne, leśne  

i związane z wodami Zbiornika Sulejowskiego w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, po 

bogate w zabytki kultury materialnej w Spalskim Parku Krajobrazowym. 

Charakteryzują się one dobrze zachowaną przyrodą, zwłaszcza leśną, mało 

zmienionym krajobrazem, z malowniczymi, naturalnymi meandrami i przełomowymi 

odcinkami rzeki. Wszystkie trzy parki krajobrazowe mają leśny charakter, o czym świadczy 

lesistość tych obszarów wynosząca od 46,2% (Przedborski Park Krajobrazowy) do 57,4% 

(Spalski Park Krajobrazowy). Najcenniejsze obszary ww. parków krajobrazowych i ich 

otulin zostały objęte ochroną prawną w postaci rezerwatów przyrody. Jednym z nich jest 

znajdujący się w granicach administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego wspomniany 

wcześniej rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”, który został utworzony w celu ochrony 

krasowego wywierzyska i jego naturalnego otoczenia. 

Do obszarów prawnie chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

znajdujących się na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, zalicza się:  

 rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”, 

 Spalski Park Krajobrazowy (otulina), 

 Sulejowski Park Krajobrazowy (otulina), 

 obszary Natura 2000: „Niebieskie Źródła” (o kodzie PLH 100005) i „Łąki 

Ciebłowickie” (o kodzie PLH 100035), 

 25 pomników przyrody, 

 stanowisko dokumentacyjne „Groty Nagórzyckie”. 

Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego znajdują się również inne cenne 

przyrodniczo obszary, które nie są objęte ochroną prawną, tj.: 
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 obszary występowania kompleksów glebowych o najwyższej wartości dla produkcji 

rolnej, 

 zieleń łęgowa w dolinach rzecznych, 

 roślinność łąkowo-torfowiskowa, 

 zadrzewienia przydrożne – w formie alei (w pasach drogowych Alei Marszałka 

Józefa Piłsudskiego i ul. św. Antoniego) 

 

W Tomaszowie Mazowieckim zostały wyznaczone Projektowane Specjalne Obszary Ochrony 

Siedlisk Natura 2000 takie jak: 

 

- Lasy spalskie PLH100003 (otulina) 

Jest to obszar leśny o powierzchni 2 016,4ha zatwierdzony jako obszar Natura 

2000 Decyzją Komisji Europejskiej i położony w znacznej odległości od planowego 

przedsięwzięcia. Kompleks Lasy Spalskie jest częścią Puszczy Pilickiej i obejmuje 

południową część Spalskiego Parku Krajobrazowego. Osią ostoi jest odcinek doliny Pilicy 

od Spały do Teofilowa oraz dolina rzeki Gać, lewobrzeżnego dopływu Pilicy. Na 

wysoczyźnie najczęściej spotyka się siedliska ubogich grądów, dąbrów świetlistych i 

borów sosnowych, w większości porosłe drzewostanami sosnowymi. W dolinach 

rozwijają się łęgi jesionowo – olszowe i zarośla wierzb wąskolistnych. Ponad połowę 

obszaru „Lasy Spalskie” zajmują bardzo cenne siedliska z załącznika I dyrektywy, m.in. 

grąd środkowoeuropejski, dąbrowa świetlista oraz dobrze zachowane lasy łęgowe. 

Można tu spotkać 250 – letnie dęby i 200 – letnie sosny. Wiele starych drzew zachowało 

się dzięki ochronie rezerwatowej w rezerwacie Konewka i Spała. Różnorodność 

warunków ekologicznych sprawia, że obszar ostoi i Spalskiego Parku Krajobrazowego 

cechuje bogactwo zasiedlających ten teren gatunków zwierząt. Występują tu takie 

przyrodnicze „rarytasy” jak priorytetowy gatunek z II załącznika dyrektywy 

siedliskowej4 Pachnica Dębowa – chrząszcz będący reliktem lasów pierwotnych 

pokrywających niegdyś Europę, wymagający starych dziuplastych drzew. Schron kolejowy 

w Konewce jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w Polsce.  Ostoja odznacza 

się znacznym bogactwem świata roślin, występuje tu szereg gatunków chronionych 

                                                      
4 Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej 
elementem prawa Unii Europejskiej 
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związanych z siedliskami leśnymi. 

 

- Niebieskie Źródła PLH100005 

Jest to obszar leśny o powierzchni 25,2ha  polożony w południowo – 

wschodniej części miasta.  Stanowi on rezerwat przyrody, na którym decyzją Komisji 

Europejskiej wyznaczono ostoję Natura 2000. Rezerwat został założony w celu ochrony 

bardzo rzadkich wywierzysk krasowych oraz ptaków wodnych. Ostoja położona jest na 

terenie Równiny Piotrkowskiej, na prawym brzegu Pilicy. Na terenie obszaru znajdują 

się dwa akweny źródłowe o głębokości do 4,5m oraz liczne wyspy i rozlewiska. Źrodła 

stanowią dwa wywierzyska oddzielone od siebie wyspą. 

Wyjątkowo cenny dla Europy jest kompleks źródlisk wapiennych z 

charakterystyczną dla nich roślinnością. Woda bijąca ze źródeł przebija się przez 

warstwę piasku na dnie zbiornika, powodując pulsowanie dna. W każdym pulsuje po 

kilkanaście minigejzerów. Wytryskająca z nich woda przybiera niebiesko – błękitno – 

zieloną barwę. Rezerwat jest również ostoją 75 gatunków ptaków. Ze źródeł wypływa 

zimna, czysta woda o charakterystycznej turkusowej barwie. Temperatura wody w 

źródłach nie zmienia się i przez okrągły rok wynosi ok. 9oC. Dzięki temu zadomowiło 

się tu wiele ptaków, w tym cenny dla Europy zimorodek, podróżniczek i dzięcioł czarny. 

Obrzeża akwenów i rozlewiska porastają lasy łęgowe i olsy, które są siedliskiem 

priorytetowym w ochronie bioróżnorodności. Flora roślin naczyniowych liczy około 400 

gatunków, wśród nich są gatunków chronione w Polsce, takie jak: storczyk – listera 

jajowata i bluszcz pospolity. 

 

- Łąki Ciebłowickie PLH100035 

Jest to 502ha obszar zaproponowany  do objęcia ochroną prawną  w ramach sieci 

Natura 2000. Obszar zlokalizowany jest w dolinie Pilicy. Cechuje się on 

charakterystyczną strukturyą zbiorowisk roślinnych związanych z doliną rzeki, która w 

tym miejscu swobodnie meandruje i regularnie wylewa. Obszar jest miejscem 

występowania 8 cennych siedlisk z  Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym 

starorzeczy i eutroficznych zbiorników wodnych, wydm śródlądowych, ziołorośli i 

świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie. Ważną cechą ostoi są liczne strefy 

graniczenia i przenikania się wymienionych i pozostałych siedlisk. Tereny zasilane przez 
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wylewy Pilicy są miejscem występowania takich „wodnych” gatunków jak traszka 

grzebieniasta, kumak nizinny, wydra oraz bóbr europejski. Z listy ptaków w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej na terenie obszaru bytuje 15 gatunków, m.in.: bąk, bączek, derkacz, 

kropiatka, błotniak łąkowy, błotniak stawowy czy zimorodek. Obszar leży na terenie 

Spalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. 

 

Rys. nr 8  Odległość najbliższych obszarów Natury 2000 jakie znajdują się w pobliżu Placu Kościuszki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.geoportal.gov.pl 

 

Obszary Natura 2000 położone są w znacznej odległości zasięgu obszaru LPR, 

który jest przeznaczony pod rewitalizację, np.: granice Placu Kościuszki objęte również 

LPR – em znajdują się w odległości od najbliższych obszarów Natury 2000: 

1/ Niebieskie źródła - ok. 1,9 km 

2/ Łąki Ciebłowickie – ok. 4 km. 

Ze względu na dużą odległość planowanego przedsięwzięcia od obszarów Natury 

2000 nie powinno występować zagrożenie dla tego systemu ochrony środowiska 

przyrodniczego ani na etapie realizacji inwestycji, ani podczas jej eksploatacji. 

Żaden z obszarów prawnie chronionych Natura 2000 nie występuje na terenach  

objętych projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji, w związku z powyższym nie 

odnotowuje się w tym aspekcie jakiegokolwiek oddziaływania wynikającego z realizacji 

celów i zadań LPR – u. 

http://www.geoportal.gov.pl/
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Na obszarze rewitalizacji zlokalizowane są  pomniki przyrody. Jest to 20 dębów 

szypułkowych zlokalizowanych na terenie Parku Miejskiego Solidarność , w pasie 

drogowym ul. P.O.W. przy skwerze przed Urzędem Miasta oraz na terenie parku przy 

Muzeum Ostrowskich ul. P.O.W. 11/15. 

Obecnie roślinność porastająca tereny w obszarze poddanym rewitalizacji  to 

roślinność parkowa, skwery, aleje czy zieleń przyuliczna. Tak więc biotyczna część 

środowiska przyrodniczego i zurbanizowanego tworzy tereny zieleni urządzonej lub 

półurządzonej. Niestety zieleń w istniejących parkach jest nieuporządkowana.  
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Rys. nr 8b)  Odległości najbliższych obszarów Natura2000 jakie znajdują się w poblizu Placu Kościuszki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.rdoslodz.pl 

http://www.rdoslodz.pl/
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3.6 Środowisko zurbanizowane i jego stan 

Powiat Tomaszowski to obszar charakteryzujący się dużą gęstością dróg. Drogi  

w Tomaszowie Mazowieckim charakteryzują się niską jakością. Dotyczy to zarówno dróg 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez miasto, jak i dróg miejskich, 

w tym dróg gminnych i wewnętrznych. Jednocześnie miasto nie posiada obwodnicy 

zewnętrznej, a tak zwana „obwodnica wewnętrzna” przebiega po drogach powiatowych oraz 

miejskich, co powoduje ich ciągłą degradację.  

Ruch tranzytowy skierowany przez miasto istotnie wpływa na wzrost zanieczyszczenia 

powietrza oraz spadek bezpieczeństwa ruchu pieszego. Dla rozwoju miasta niezbędna jest 

odpowiednia infrastruktura drogowa oraz dobrze rozwinięta sieć połączeń 

komunikacyjnych. Ważnymi czynnikami rozwoju regionu są duże węzły kolejowe (Łódź, 

Kutno i Koluszki), a także znajdujący się 6km od centrum Łodzi port lotniczy „Lublinek”. 

Duże znaczenie dla miasta mają przebiegające przez nie linie kolejowe Koluszki – Skarżysko 

Kamienna i Tomaszów Mazowiecki – Radom. 

Aby efektywnie wykorzystać położenie Tomaszowa Mazowieckiego w centrum 

Polski, na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, a także podnieść jakość życia 

mieszkańcow oraz poprawić wizerunek miasta, należy podjąć w mieście działania mające 

na celu unowocześnienie i modernizację infrastruktury drogowej. 

Komunikacja miejska w Tomaszowie Mazowieckim to komunikacja autobusowa.  

Z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego korzystało w 2009 roku 4736000  

mieszkańców miasta i okolic. Przewoźnik świadczy swoje usługi w oparciu o 15 linii stałych 

(w tym 14 linii dziennych i 1 linię nocną) i 3 linie specjalne, z których 7 to linie miejskie. 

Łączna długość wszystkich linii wynosi 206 km, z czego 134km znajdują się  

w granicach administracyjnych miasta. W 2009 roku linie te były obsługiwane przez 45 

pojazdów, których średni wiek wynosił 14 lat, dysponujących średnio 84 miejscami. 

Charakter środowiska obszaru LPR jest typowy dla staromiejskich centrów, gdzie 

występuje zwarta i obrzeżna zabudowa wzdłuż wąskich ulic.   

Obszar staromiejski obciążony jest  ruchem tranzytowym, przede wszystkim na  

ul. Warszawskiej i św. Antoniego. Stanowi on uciążliwości hałasowe, osiągające także 

wyższe kondygnacje budynków (ze względu na  charakter  propagacji dźwięku – „ku 

górze”). Mniejszy zasięg mają spaliny emitowane z pojazdów, utrzymujące się  

w strefie przygruntowej. 



35 

 

O jakości środowiska zurbanizowanego ocenianego z punktu widzenia warunków 

życia i zamieszkania, decyduje w znacznym stopniu stan zabudowy. Na omawianym 

obszarze występuje zabudowa silnie zróżnicowana pod względem wieku, architektury oraz 

stanu technicznego. Zdecydowanie dominuje tu zabudowa stara o wysokim stopniu 

dekapitalizacji. 

Obszar LPR - u jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. Infrastruktura 

wymaga modernizacji. W ramach LPR będzie ona udoskonalana i wymieniana na nową. 

 

4.0 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego LPR Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w szczególności dotyczących 

obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o 

ochronie przyrody” 

  Na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji wyselekcjonowano zjawiska 

negatywne, które w sposób istotny przekładają się na obecny stan obszaru wymagającego 

wsparcia, jak również wpływają na ogólne warunki życia w Tomaszowie Mazowieckim. 

Zdiagnozowano: 

 problemy wyjściowe – generowane są przede wszystkim przez niedostatki 

infrastrukturalne, ponadto genezy występowania problemów wyjściowych upatruje 

się również w braku rozwiązań instytucjonalnych na płaszczyźnie gospodarczej  

i społecznej, 

problemy pochodne – wynikają z występowania problemów wyjściowych,  

w związku z powyższym nie zostaną one zlikwidowane bezpośrednio poprzez 

realizację inwestycji zaplanowanych w LPR, ale do ich likwidacji przyczyni się 

zlikwidowanie problemów wyjściowych, rozwiązanie problemów pochodnych jest 

zadaniem długofalowym. 

Niedostatki infrastrukturalne, w tym zdekapitalizowana infrastruktura: 

- drogowa, 

- kulturalna, 

- rekreacyjna, 

Aktualnie centrum Tomaszowa Mazowieckiego jest znacznie obciążone ruchem 

samochodowym. Stan ten generuje następujące zjawiska negatywne:  
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 znaczne zagrożenie dla mieszkańców,  

 brak przestrzeni dla rozwoju inicjatyw kulturalnych, 

 obniżenie atrakcyjności turystycznej miasta, 

 obniżenie poziomu jakości życia w mieście. 

Identyfikacja problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym 

- słaby stan techniczny nawierzchni dróg, 

- zły stan komunikacyjny miasta (brak obwodnicy zewnętrzej), 

- połączenie na terenie miasta ruchu tranzytowego z lokalnym, 

- niski stopień uzbrojenia miasta w sieć gazową, 

- niewystarczający stopień skanalizowania miasta (kanalizacja ściekowa i deszczowa), 

- zanieczyszczenie powietrza spowodowane głównie niską emisją, 

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych. 

- obecne na terenie miasta nieekologiczne systemy grzewcze. 

Strategia rozwoju i programu działań rewitalizacyjnych została wyznaczona na obszarze 

poddanym LPR z uwzględnieniem aspektów społeczno – gospodarczych. Na terenie 

istniejącego obszaru występuje wiele negatywnych zjawisk. Zjawiska te można podzielic 

na trzy strefy: 

- problemy przestrzenne, 

- problemy społeczne, 

- problemy gospodarcze. 

Rozwiązanie niektórych z tych problemów wymaga podejmowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych, które w różnym stopniu oddziaływać mogą na środowisko naturalne. 

Do oddziaływania projektu realizowanego w ramach LPR – u na stan środowiska 

naturalnego zdiagnozowano: 

- brak niedostatecznej powierzchni przestrzeni publicznej, występowanie 

dysharmonijnych form zagospodarowania (np. rozległe tereny przemysłowe), 

- braki w infrastrukturze społecznej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej, 

- zły stan techniczny zabudowy (w tym budynków o wartościach kulturowych) oraz 

infrastruktury technicznej i ulic; 

- postępująca dekapitalizacja majątku trwałego, 

- niefunkcjonalny układ komunikacyjny, 

- niezadowalający stan dostępnosci obszaru i obiektów publicznych dla osób 
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niepełnosprawnych 

- niezadowalająca (nieadekwatna do funkcji centrum miasta) struktura sfery usługowej. 

Skutki powyżej wymienionych niekorzystnych cech śródmieścia można podsumowując jako: 

- utratę rangi śródmieścia jako centrum ośrodka subregionalnego; 

- niski prestiż tego centrum, 

- utrata wartości materialnej gruntów i ich zagospodarowania, 

- osłabienie spójności i funkcjonalnej komplementarności z osiedlami o korzystniejszej 

sytuacji społeczno – gospodarczej i gospodarczej, 

- utrata walorów kulturowych, krajobrazowych i turystycznych, 

- niski standard habitatu (warunków zamieszkania), 

- rozwój patologii społecznych (sprzyjające warunki dla zachowań kryminogennych). 

Realizacji celów strategicznych w obrębie każdej z płaszczyzn LPR (technicznej, 

gospodarczej i społeczno – kulturowej) towarzyszyć będzie idea zrównoważonego rozwoju, 

bowiem środowisko naturalne stanowi autonomiczne otoczenie miasta, którego jakość 

zależy od skoordynowanych działań wszystkich kompetentnych podmiotów. Środowisko 

naturalne nie zna bowiem granic podziału terytorialnego, a negatywne zjawiska zachodzące 

na terenie jednej części infekują ekosystem sąsiedni. Wszystkie wymienione kategorie 

działań, z wyjątkiem wznoszenia nowych obiektów, mają z reguły korzystny wpływ na 

środowisko (przyrodnicze i zurbanizowane) oraz krajobraz. Negatywne oddziaływania 

mogą występować natomiast okresowo – w trakcie realizacji zadań. 

Z realizacją nowych obiektów zawsze wiąże się pewne zwiększenie obciążenia 

środowiska polegające na pomniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej i infiltracyjnej 

oraz powstaniu dodatkowego źródła emisji: zanieczyszczeń powietrza (w zależności od 

zastosowanych systemów ogrzewania, rozbudowy układu komunikacyjnego, ścieków, 

odpadów bytowych). Zwiększa się również zużycie wody i energii. 

Korzystny wpływ może mieć natomiast zrealizowanie LPR na   estetykę 

rewitalizowanego obszaru(np. poprawa architektury krajobrazu, poprzez wycinkę drzew 

chorych, uszkodzonych, a niekiedy niekomponujących się z obiektami projektowanymi pod 

warunkiem, że nie stanowią one pomników przyrody lub nie znajdują się na obszarze 

zabytkowych parków) pod warunkiem wysokiej jakości rozwiązań  architektonicznych 

nowego obiektu i  przestrzegania wymogów konserwatorskich, jeżeli obowiązują one na 

rozpatrywanym obszarze. 
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Czasowy niekorzystny wpływ na środowisko planowanych działań to między innymi:  

- emisje pyłów (pylenia wtórne) – remonty i modernizacje budynków (elewacji  

i dachów), prace ziemne związane z remontami lub modernizacją podziemnych sieci 

infrastruktury technicznej oraz ulic; porządkowanie terenów (placów, podwórek, 

terenów zieleni), 

- emisje lotnych substancji chemicznych – remonty i modernizacje budynków  

(np. podczas malowania elewacji) – efekt ten może być zminimalizowany poprzez 

stosowanie  farb i lakierów o niskim poziomie LZO, 

- emisje spalin (dodatkowe) – ruch pojazdów dostarczającyc materiały budowlane  

i wywożących odpady budowlane, 

- emisje hałasu – praca sprzętu i maszyn budowlanych; ruch samochodowy, 

- zużycie wody i energii – większość prac związanych z realizacją planowanych  

zadań (zasilanie zewnętrzne). 

 

5.0 Analiza postanowień zawartych w Projekcie LPR 

5.1. Cele i plany działań strategicznych (wyznaczających ramy realizacji 

przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko) 

Proces realizacji strategii można podzielić na trzy okresy związane o okresami 

programowymi Unii Europejskiej. 

 - okres przygotowawczy: 2004 – 2006, 

 - okres realizacyjny: 2007 – 2015, 

 - okres końcowy: 2013 – 2020, w którym ze względu na osiągnięty poziom rozwoju 

możliwa będzie pełna realizacji zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Dla potrzeb Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 

2007–2015 przeprowadzono określenie obszarów problemowych w ujęciu przestrzennym, 

społecznym i gospodarczym. Określenie zostało dokonane na podstawie analizy 

dokumentów strategicznych, danych statystycznych, konsultacji społecznych, wizji 

lokalnych oraz pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Mazowieckim. 

Wsparciem w trakcie wyboru obszarów priorytetowych wraz z opisującymi ich kryteriami 

były wyniki analizy ankiety przeprowadzonej wśród pełnoletnich mieszkańców miasta 

Przy określaniu obszarów problemowych, wymagających rewitalizacji przyjęto 

następujące kryteria: 
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 Kryterium – Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia:  

o Wskaźnik – Liczba osób bezrobotnych (długotrwale)  na 1000 os. (stan na 31 

grudnia 2009 r.). 

 Kryterium – Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia:  

o Wskaźnik Liczba osób korzystających z zasiłków opieki społecznej  na 1000 os. 

(stan na 31 grudnia 2009 r.). 

 Kryterium – Szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska: 

o Wskaźnik – Obszary wyłączone z użytkowania (poprzemysłowe -  

zdegradowane) - stosunek obszarów wyłączonych do ogólnej powierzchni 

terenu (stan na 31 grudnia 2009 r.). 

 Kryterium – Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej: 

o Wskaźnik – Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób 

(stan na 31 grudnia 2009 r.). 

 Powyższe kryteria pozwoliły wyznaczyć obszar problemowy, na terenie którego 

przedstawione wskaźniki wykazują dodatnie odchylenia od wartości referencyjnych 

rozumianych jako wartości właściwe dla miasta Tomaszów Mazowiecki.  

W Projekcie LPR  Miasta  Tomaszowa Mazowieckiego rozpatrywano rewitalizację śródmieścia  

z  podziałem  na   następujące projekty: 

 

 Projekt  Nr 1: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

1. Przebudowa płyty Placu Kościuszki. 

2. Przebudowa schodów w ulicy Rzeźniczej; 

3. Przebudowa schodów w ulicy Przeskok; 

Celem realizacji Projektu jest utworzenie tak zwanego „Salonu miasta” poprzez 

rewaloryzację Placu Kościuszki z przejściami do ulicy Tkackiej. „Salon miasta” będzie 

stanowił przestrzeń kulturową oraz strefę ruchu pieszego, otworzy miejsca integracji 

społecznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku, spotkań różnych kultur i wydarzeń 

kulturalnych. Ponadto podjęte działania będą prowadziły do powiązania tejże przestrzeni z 

dotychczasową funkcją handlowo – usługową poprzez uporządkowanie przebiegających 

przez plac ciągów komunikacyjnych i parkingów, uspokojenie ruchu drogowego, 

poprawienie bezpieczeństwa uczestników ruchu, a przede wszystkim stworzenie nowego 

wizerunku miasta. 

Teren objęty zadaniami znajduje się w ścisłym centrum miasta. Stanowi jeden  
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z najważniejszych elementów przestrzeni publicznej. Obecnie jednak miejsce to  

z pewnością nie wpływa pozytywnie na atrakcyjność i rozpoznawalność Tomaszowa 

Mazowieckiego. 

Centrum miasta znacznie obciążone jest ruchem samochodowym, co stwarza znaczne 

zagrożenie dla mieszkańców, negatywnie wpływa również na jakość ich życia w mieście. 

Wzmożony ruch kołowy w centrum, a także nieuporządkowane strefy parkowania pojazdów 

są także czynnikiem zmniejszającym walory turystyczne i środowiskowe. Realizacja zadań 

wpłynie na poprawę funkcjonalności ruchu kołowego. Niewątpliwie poprawi też estetykę 

przestrzeni, co pozytywnie wpłynie na postrzeganie miasta zarówno przez turystów, jak i 

inwestorów. Dodatkowym atutem realizacji zadań jest fakt, iż właściwe zagospodarowanie 

tego terenu może przyczynić się do powstania nowych miejsc działalności gospodarczej, 

generujących nowe miejsca pracy. Zatem konieczne są tu inwestycje związane z rewitalizacją 

prowadzącą do poprawy atrakcyjności, dostępności i funkcjonalności turystycznej, 

przyczyniając się tym samym do rozwoju turystycznego miasta i regionu.  

 

Projekt Nr 2: Odbudowa i modernizacja budynków i ich adaptacja do nowych  

                            funkcji - „Miasto otwarte”: 

 

6. Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Biblioteczna”; 

7. Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB; 

8.  Zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z „Kinoteatrem Włókniarz”; 

9.  Przebudowa i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali  

 widowiskowej;  

Celem realizacji Projektu jest zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju 

kapitału ludzkiego na terenie  zdegradowanym Miasta, ożywienie społeczno – gospodarcze 

niedostępnej obecnie części miasta w kwartale ulic: Prezydenta Ignacego Mościckiego, Św. 

Antoniego, Bohaterów 14 – tej Brygady i projektowanej „Bibliotecznej”. Realizacja Projektu 

umożliwi powstanie nowoczesnego Miejskiego Centrum Informatyczno-Bibliotecznego, które 

stanie się siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej  – instytucji kultury łączącej funkcje 

centralnej biblioteki miejsko – powiatowej ze współczesnym centrum multimedialnym 

zwanym też „MEDIATEKĄ”. Poza odbudową i adaptacją historycznego budynku 

poprzemysłowego (w którym mieściły się dawne warsztaty zawodowe) dla potrzeb 

Miejskiego Centrum Informatyczno –  Bibliotecznego nastąpi także, dzięki budowie ulicy 

„Bibliotecznej”, aktywizacja ekonomiczna i przestrzenna wnętrza kwartału, w chwili obecnej 

niedostępnego komunikacyjnie. Uporządkowana przestrzeń publiczna podniesie walory 

estetyczne Miasta. Budowa ulicy poprawi ponadto obsługę komunikacyjną centrum, 
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pozytywnie wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Obszar zostanie 

zagospodarowany nowymi miejscami parkingowymi. Zatem realizacja przedmiotowych 

zadań przyczyni się do ożywienia społeczno – kulturalnego oraz turystycznego miasta 

i okolic, jak również wpłynie na pozytywny wizerunek miasta i regionu poprzez otwarcie 

przestrzeni niedostępnych komunikacyjnie.  

  Ponadto na bazie dawnego kinoteatru utworzony zostanie obiekt 

z nowoczesnymi salami wielofunkcyjnymi pozwalającymi na organizację wielu imprez 

kulturalnych i szkoleniowo – konferencyjnych. Nastąpi również zagospodarowanie 

przestrzeni pomiędzy Kinoteatrem Włókniarz a Miejskim Centrum Informatyczno – 

Bibliotecznym. Rewitalizacja w tym obszarze przyczyni się do otwarcia niedostępnych 

i zaniedbanych terenów, zapewni dostęp do tych obiektów, natomiast powstała 

infrastruktura techniczna wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki zaniedbanej przestrzeni 

oraz ożywienie tej części miasta.  

 

Projekt Nr 3: Przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją  pod   

                            realizację nowych inwestycji gospodarczych 

 

10.  Budowa ulicy pod roboczą nazwą  Nowomurarska; 

11.  Budowa ulicy pod roboczą nazwą   Zachodnia; 

12.  Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Bulwary”; 

 Realizacja projektu poprawi jakość i standard przestrzeni publicznej miasta, nastąpi 

zagospodarowanie terenu, przygotowanie terenów na obszarach objętych rewitalizacją pod 

realizacje nowych inwestycji, umożliwienie dostępu do rewitalizowanych obiektów oraz 

pełnienia planowanych przez nie funkcji, rozwój obsługi komunikacyjnej centrum miasta, w 

tym poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Przedmiotowy teren jest w niewielkim 

stopniu zagospodarowany, a szczątkowo istniejąca infrastruktura techniczna wymaga 

całkowitej przebudowy. Zagospodarowanie terenu pozwoli zapobiec dalszej degradacji 

przestrzeni miejskiej, natomiast uporządkowana przestrzeń publiczna podniesie walory 

estetyczne miasta. 

 Budowa ulicy Nowomurarskiej poprawi obsługę komunikacyjną centrum, obszar ten 

zostanie również zagospodarowany nowymi miejscami parkingowymi, stanowiącymi z kolei 

zaplecze komunikacyjne dla rewitalizowanego centrum miasta, po usunięciu miejsc 

parkingowych z terenu Placu Kościuszki. Nastąpi poprawa jakości rewitalizowanego obszaru 

oraz ożywienie tej części miasta. Zagospodarowana przestrzeń zyska lepszą architekturę 

oraz estetykę. Pozytywnie wpłynie to na postrzeganie regionu przez turystów oraz 

inwestorów. 
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Budowa ulicy pod roboczą nazwą Zachodnia spowoduje  zagospodarowanie terenu 

pomiędzy ulicami Farbiarską a Bulwarami nad rzeką Wolbórką, umożliwi dostęp  do 

rewitalizowanych przestrzeni publicznych oraz pełnienie planowanych przez nie        funkcji, 

przyczyni się do poprawy i rozwoju obsługi komunikacyjnej centrum miasta, w tym poprawy 

bezpieczeństwa uczestników ruchu. 

Wspomniany obszar jest w chwili obecnej w niewielkim stopniu zabudowany, 

a związana z budynkami infrastruktura techniczna wymaga całkowitej wymiany, natomiast 

pozostała część terenu jest pozbawiona jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Realizacja 

zadania otworzy przestrzeń niedostępną komunikacyjnie. Obszar zostanie również 

zagospodarowany nowymi miejscami parkingowymi, stanowiącymi z kolei zaplecze 

komunikacyjne dla rewitalizowanego centrum miasta, po usunięciu miejsc parkingowych z 

terenu Placu Kościuszki. Ulica ta przylegać będzie do południowej części Parku Bulwary i 

będzie stanowić zaplecze parkingowe, zapewniające dostęp samochodowy dla tego obszaru.  

Budowa ulicy pod roboczą nazwą „Bulwary” wraz z budową i przebudową 

infrastruktury podziemnej tj. sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowej, 

telekomunikacyjnej, odwodnieniem i kanalizacją deszczową, a także oświetleniem ulicznym 

przyczyni się do zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami św. Antoniego a Farbiarską. 

Nastąpi  poprawa i rozwój obsługi komunikacyjnej centrum miasta, w tym poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Realizacja zadania zapewni dostęp do rewitalizowanej 

części miasta oraz jej ożywienie. Zagospodarowanie terenu pozwoli zapobiec dalszej 

degradacji przestrzeni miejskiej. Poprawi się zaplecze parkingowe, układ komunikacyjny i 

bezpieczeństwo uczestników ruchu w centrum miasta.  

Efektem realizacji projektu będzie, wzrost funkcjonalności zagospodarowanego 

terenu oraz jego atrakcyjności dla przyszłych inwestorów, poprawa bezpieczeństwa oraz 

estetyki. Rewitalizowany obszar zyska lepszą architekturę. Realizacja zadania pozwoli 

zapobiec dalszej degradacji przestrzeni miejskiej, natomiast rewitalizowana część miasta 

zyska także prestiż społeczny.  

 

 

Projekt Nr 4: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz   

                     modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych-  „Miasto nad rzeką”:  

 

13.  Budowa dwóch kładek pieszo – rowerowych nad rzeką Wolbórką; 

14.  Przebudowa południowej strony parku „Bulwary”. 

Celem realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych w ramach niniejszego Projektu 

jest integracja programowo – przestrzenna parku z centrum miasta. Obecnie teren ten jest 
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całkowicie zaniedbany i zdegradowany. Przepływająca przez park rzeka Wolbórka odcina 

centrum od istniejących na drugim brzegu terenów inwestycyjnych, poprzemysłowych. 

Naturalnie dzieli również prawo i lewobrzeżną część parku. Teren nie zachęca do odwiedzin 

i izoluje centrum od historycznie miastotwórczej rzeki. Realizacja projektów pozwoli zatem 

przywrócić dawną więź rzeki z centrum miasta poprzez połączenie terenów parkowych oraz 

otwarcie centrum miasta na istniejące tereny inwestycyjne. Zagospodarowanie parku zachęci 

mieszkańców do aktywnego wypoczynku, rekreacji i korzystania z uroków przyrody. 

Projekty inwestycyjne umożliwią wyeksponowanie walorów krajobrazowych oraz lepsze 

wykorzystanie turystyczne i gospodarcze centrum miasta. Dodatkowym atutem realizacji 

zadań jest fakt, iż właściwe zagospodarowanie tego terenu może przyczynić się do powstania 

nowych miejsc działalności gospodarczej, generujących nowe miejsca pracy. 

 

Projekt Nr 5. Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 

  na cele społeczne i kulturalno – oświatowe. – „Generator Marzeń” 

 

Celem realizacji Projektu jest utworzenie miejsca integracji społecznej, służącego budowaniu 

partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju obszaru rewitalizacji poprzez odnowienie 

zabytkowego budynku byłego sądu oraz zagospodarowanie otoczenia. 

Generator ma łączyć zaangażowanie władz samorządowych, organizacji 

pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, przedsiębiorców oraz innych instytucji i 

stowarzyszeń, które chcą brać udział w budowaniu zespołów lokalnego rozwoju. Celem 

takich grup będzie efektywne rozwiązywanie lokalnych problemów i wykorzystanie 

potencjału oddolnych szans rozwojowych w dziedzinach społecznych i gospodarczych.  

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę estetyki budynku znajdującego się 

w ścisłym centrum miasta.  

 

Projekt Nr 6: Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz  

                         z dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających  

                         kulturowe funkcje Placu Kościuszki. -  „Pasaż północny”: 

 

Celem Projektu jest utworzenie przestrzeni gospodarczej oraz uzupełnienie kulturowych 

funkcji Placu Kościuszki. Stan techniczny kamienicy, pomimo wcześniejszego remontu 

elewacji jest bardzo zły. Wewnętrzna infrastruktura techniczna wymaga całkowitej 

przebudowy. Zatem realizacja projektu poprawi estetykę przestrzeni w ścisłym centrum 
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miasta oraz pozytywnie wpłynie na jego wizerunek  

i postrzeganie przez turystów. Zagospodarowanie kamienicy przyczyni się do powstania 

nowych miejsc pracy.  

 

INNE ZADANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W OBSZARZE REWITALIZOWANYM PO 

ROKU 2013: 

 

 Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego. 

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ochrony mienia Gminy Miasto Tomaszów 

Mazowiecki powstałego w wyniku projektu pn. Rewitalizacja Centrum Miasta. Zadanie 

przyczyni się do zachowania porządku i bezpieczeństwa w obszarze zrewitalizowanym oraz 

pozwoli zmniejszyć liczbę przestępstw w centrum miasta.  

 

Budowa wielofunkcyjnej hali handlowo – usługowej przy pl. Narutowicza. 

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków funkcjonowania małych punktów 

handlowych i usługowych działających przy Placu Narutowicza w Tomaszowie 

Mazowieckim, przy jednoczesnej poprawie dostępności potencjalnym klientom. Realizacja 

zadania przyczyni się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw w obszarze rewitalizacji.  

 

Przebudowa północnej strony Parku Bulwary. 

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości i standardu przestrzeni miejskich 

poprzez integrację programowo – przestrzenną parku z przemysłowymi terenami miejskimi. 

Zagospodarowanie parku zachęci mieszkańców do aktywnego wypoczynku, rekreacji i 

korzystania z uroków przyrody. Realizacja zadania będzie stanowić kontynuację 

zapoczątkowanej przebudowy Parku Bulwary. 

 

 Budowa parkingu przy ul. Wschodniej. 

Celem realizacji zadania jest utworzenie zaplecza dla rewitalizowanych przestrzeni 

miejskich i umożliwienie pełnienia przez nie ich funkcji. Zapewni to dostępność do obiektów 

znajdujących się w tej części miasta oraz jej ożywienie. 
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Odnowa tkanki miejskiej poprzez modernizację i termomodernizację budynków w 

Centrum Miasta 

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości i standardu przestrzeni publicznych i 

życia w mieście. Budynki zlokalizowane w terenie rewitalizowanym to  

w znacznej mierze budynki o obniżonym standardzie, zniszczonych i nieodnowionych 

elewacjach. Działania pozwolą na ochronę historycznej struktury przestrzennej centrum 

miasta, a także poprawią komfort zamieszkiwania poprzez ograniczenie strat ciepła poprzez 

przegrody zewnętrzne.  

Newralgiczne  obszary  funkcjonowania  miasta  Tomaszowa  Mazowieckiego  określone  

zostały w LPR  jako płaszczyzny rozwoju.  

Płaszczyzny te przedstawiaja się następująco: 

 -  Płaszczyzna techniczno - przestrzenna 

 -  Płaszczyzna społeczno – kulturalna, 

 -  Płaszczyzna gospodarcza, 

Płaszczyzna techniczno - przestrzenna dotyczy tych elementów zagospodarowania 

przestrzennego, które ze względu  na podmiot  władający oraz  swoje społeczno –  

gospodarcze  przeznaczenie  stanowią o warunkach życia na terenie miasta. Ogólnie rzecz 

ujmując do sfery technicznej należą wszelkie elementy  tak zwanej infrastruktury twardej w 

postaci budynków i budowli, a także innych obiektów w rozumieniu ustawy prawo 

budowlane. Uzupełnieniem płaszczyzny technicznej jest płaszczyzna gospodarcza, która 

koncentruje się na takich zmiennych jak przedsiębiorczość, rynek pracy, sektor MŚP, 

turystyka i zrównoważony rozwój. Płaszczyzna społeczno – gospodarcza obejmuje te 

elementy funkcjonowania wspólnoty samorządowej, które determinują jej wymiar 

cywilizacyjny w takich przykładowych obszarach jak kultura, oświata, podaż pracy, dialog 

społeczny, wolontariat czy patriotyzm lokalny. 

Analiza stanu faktycznego oraz przeprowadzona analiza SWOT jednoznacznie wskazują iż 

wymienione płaszczyzny rozwoju wzajemnie na siebie zachodzą tworząc wspólne obszary 

interwencji. Wzajemne nakładanie się płaszczyzn rozwoju, wynika z następujących 

przesłanek: 

 - każda inwestycja z zakresu infrastruktury twardej powinna służyć celom społeczno- 

gospodarczym lub środowiskowym, 
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 - inwestycje w obszarze gospodarki w logiczny sposób przekładają się na płaszczyznę 

społeczną wpływając na warunki życia w gminie. 

 - inwestycje w obszarze społecznym poprzez tak zwane inicjatywy miękkie i w zależności 

od charakteru mogą przekładać się na wzrost świadomości obywatelskiej, 

przedsiębiorczość, skłonność do inwestycji. 

 

W ramach poszczególnych płaszczyzn wygenerowano cele strategiczne oraz 

operacyjne: 

 Płaszczyzna techniczno - przestrzenna: 

 - Cel główny: Poprawa stanu technicznego przestrzeni publicznych i obsługi 

infrastrukturalnej, w tym komunikacyjnej – cel strategiczny w ramach płaszczyzny 

technicznej koncentruje się na rozwoju infrastruktury technicznej, która warunkuje rozwój 

miasta.  

- Cel szczegółowy – poprawa układu komunikacyjnego na obszarze rewitalizowanym, 

- Cel szczegółowy – poprawa estetyki śródmiejskich przestrzeni publicznych, 

- Cel szczegółowy – stworzenie technicznej platformy umożliwiającej rozwój turystyki i 

przedsiebiorczości 

- Cel szczegółowy – stworzenie technicznej platformy pod działanie instytucji społecznych, 

kulturalnych. 

 Płaszczyzna społeczno – kulturalna 

 Cel główny: Poprawa ogólnego poziomu cywilizacyjnego w mieście 

– cel strategiczny w ramach płaszczyzny społeczno – kulturalnej 

koncentruje się na podniesieniu poziomu cywilizacyjnego. Pojęcie 

poziomu cywilizacyjnego nie jest definiowane w sposób jednoznaczny 

w związku z powyższym można odwołać się do powszechnej 

klasyfikacji mierników rozwoju wprowadzonych przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych. Jednakże nie będzie to syntetyczny wskaźnik 

HDI5, a podejście jakościowe, które koncentruje się na takich 

elementach życia społeczno – gospodarczego jak: transport lokalny, 

                                                      
5 Human Development Index – wskaźnik ten przystosowany jest do skali makro, czyli na poziomie państwa i w 

zasadzie nie jest stosowany na szczeblu lokalnym. 
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edukacja, zdrowie, aktywność gospodarcza i kulturalna, czy dialog 

społeczny. Należy jednak pamiętać, że powyższy katalog nie jest 

zbiorem zamkniętym, a jedynym warunkiem zaklasyfikowania danej 

inwestycji jest jej wkład w rozwój cywilizacyjny  rozumiany jako rozwój 

społeczno – kulturalny. 

 Cel szczegółowy – aktywizacja działań kulturalnych, turystycznych, 

promocyjnych i publicznych,  

 Cel szczegółowy – aktywizacja osób wykluczonych, w tym bezrobotnych 

 Cel szczegółowy – wzmacnianie dialogu społecznego i współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

 Cel szczegółowy – wzmacnianie więzi społecznych – idea małej ojczyzny  

 Płaszczyzna gospodarcza 

o Cel główny: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o ideę „myśl globalnie 

pracuj lokalnie” – cel strategiczny w ramach płaszczyzny gospodarczej 

koncentruje się na stymulowaniu rynku pracy, zwłaszcza w kontekście 

przedsiębiorczości, przyciąganiu zagranicznych inwestycji oraz rozwoju 

turystyki. 

 Cel szczegółowy – zwiększenie poziomu inwestycji w mieście 

 Cel szczegółowy – stymulowanie sektora MŚP 

 Cel szczegółowy – budowanie przewag konkurencyjnych, w tym 

lokalizacyjnych atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych 

 Cel szczegółowy – instytucjonalizacja i stymulowanie rozwoju turystyki, 

 Cel szczegółowy – marketing i promocja atrakcji kulturalnych  

i turystycznych, 

Na poniższym rysunku pokazano schemat podziału płaszczyz stanowiących 

podstawę do wyznacznia głownych celów realizacyjnych w ramach stworzenia 

strategii dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 
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Rysunek 9. Logika interwencji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

 

 

źródło: Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 - 2015

Płaszczyzna techniczno - przestrzenna Płaszczyzna społeczno – kulturalna Płaszczyzna gospodarcza 

Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o 

ideę „myśl globalnie pracuj lokalnie” 

 

Poprawa ogólnego poziomu cywilizacyjnego w 

mieście 

Poprawa stanu technicznego przestrzeni 

publicznych i obsługi infrastrukturalnej, w tym 

komunikacyjnej 

 Cel szczegółowy – aktywizacja działań 

kulturalnych, turystycznych, 

promocyjnych i publicznych 

 Cel szczegółowy – aktywizacja osób 

wykluczonych, w tym bezrobotnych 

 Cel szczegółowy – wzmacnianie dialogu 

społecznego i współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, 

 Cel szczegółowy – wzmacnianie więzi 

społecznych – idea małej ojczyzny  

 

 Cel szczegółowy – zwiększenie 

poziomu inwestycji w mieście 

 Cel szczegółowy – stymulowanie 

sektora MŚP 

  Cel szczegółowy – budowanie 

przewag konkurencyjnych,  

w tym lokalizacyjnych atrakcyjnych 

dla inwestorów zagranicznych 

 Cel szczegółowy – 

instytucjonalizacja i stymulowanie 

rozwoju turystyki, 

 Cel szczegółowy – marketing i 

promocja atrakcji kulturalnych i 

turystycznych, 

 

 Cel szczegółowy – poprawa układu 

komunikacyjnego na obszarze 

rewitalizowanym, 

 Cel szczegółowy – poprawa estetyki 

śródmiejskich przestrzeni publicznych, 

 Cel szczegółowy – stworzenie 

technicznej platformy umożliwiającej 

rozwój przedsiębiorczości 

 Cel szczegółowy – stworzenie 

technicznej platformy pod działanie 

instytucji społecznych, kulturalnych 
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5.2. Program działań operacyjnych (realizacyjnych) 

Główną część analizowanego projektu dokumentu LPR stanowi zestaw 

konkretnych projektów wskazanych do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Wykonanie tych projektów byłoby pierwszym krokiem  

w realizacji założonych celów i planów strategicznych rewitalizacji obszaru 

śródmiejskiego Tomaszowa Mazowieckiego. 

Oddziaływania na środowisko przyrodnicze i zurbanizowane dotyczą przedsięwzięć 

inwestycyjnych „twardych” – czyli „fizycznej” realizacji obiektów budowlanych w terenie. 

Niektóre z kategorii działań „miękkich” mogą także mieć niekiedy pośredni wpływ na 

środowisko jego ochronę i kształtowanie. Dotyczy to np.: działań edukacyjnych 

podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców. Realizacja projektu pozwoli 

uwydatnić to co w Tomaszowie Mazowieckim jest częścią kultury i jego historią. Dzięki 

czemu nie tylko mieszkańcy będą ją mogli zobaczyć  w „lepszym świetle”  

kompozycyjnym,  estetycznym, ale także napływający tutaj turyści. Podnoszenie ogólnej 

kultury lokalnej społeczności w tym kształtowanie ich gustów estetycznych sprzyjać 

może korzystnemu kształtowaniu otoczenia krajobrazowego. 

Ocenę oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów programu 

operacyjnego oraz związanych z nimi zadań inwestycyjnych przedstawiono w  Tab.  

nr 1. Tak jak w przypadku planów działań strategicznych, w odniesieniu do 

operacyjnych zadań dokonano oceny wpływu i skutków w środowisku na etapie 

realizacji projektu oraz na etapie eksploatacji obiektów powstałych wyniku rewitalizacji. 

 

Tab. nr 1  Lista sprawdzająca – ocena wpływu realizacji projektów operacyjnych na środowisko 

NAZWA PROJEKTU I 

ZADANIA 

REALIZACYJNEGO 

KATEGORIE ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO – ICH 

ŹRÓDŁA I SKUTKI 

OKRES 

EKSPLOATACJI 

(efekty ekologiczne) 

OKRES PRAC 

REALIZACYJNYCH 

(BUDOWY) 

Projekt  Nr 1: Kompleksowe 

zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej  

 

 

 

Korzystny wpływ na  

estetykę przestrzeni, 

 

 

Oddziaływanie związane z 

chwilową emisją 
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1. Przebudowa 
schodów w ulicy 
Rzeźniczej; 

2. Przebudowa 

schodów w ulicy 

Przeskok; 

3. Przebudowa płyty 

Placu Kościuszki. 

 

środowisko kulturowe, jak 

również stan środowiska w 

zakresie zanieczyszczeń 

powietrza i emisji hałasu. 

W związku z przebudową 

układu komunikacyjnego 

na Placu Kościuszki 

poprawiona zostanie 

płynność komunikacyjna, 

ograniczona emisja 

zanieczyszczeń powietrza i 

hałasu poprzez likwidację 

wyst ępującej obecnie na 

tym obszarze dużej ilości 

miejsc parkingowych. 

Zabezpieczenie środowiska 

gruntowo-wodnego przed 

infiltracją zanieczyszczeń 

poprzez likwidację parkingu 

oraz zmianę nawierzchni 

Placu. Uwydatnienie funkcji 

kompozycyjnej zieleni, 

stworzenie obiektów 

rekreacyjnych. Poprawa i 

budowa infrastruktury 

techniczej. Usunięcie 80 szt. 

drzew i dużej powierzchni 

krzewów, które po 

zrealizowaniu prac 

budowlanych zostaną 

zastąpione nową roślinnością 

zgodnie z projektem zieleni 

zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących od pracy 

maszyn budowlanych, 

pojazdów dowożących 

materiały budowlany czy 

wywożących odpady. 

Pylenie. Emisja hałasu 

powstająca na skutek pracy 

urządzeń budowlanych, ruch 

komunikacyjny. 

Powstawanie odpadów 

budowlanych, wód 

opadowych pochodzących z 

wykopów zanieczyszczonych 

pyłem, piaskami itp.. 
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Projekt Nr 2: Odbudowa i 

modernizacja budynków i ich 

adaptacja do nowych                             

funkcji - „Miasto otwarte”: 

4. Budowa ulicy pod roboczą 

nazwą „Biblioteczna”; 

 

5. Odbudowa i adaptacja 

budynku przemysłowego na 

potrzeby MCIB”. 

 

Polepszenie stanu dostępu 

do kultury i oświaty. 

Korzystny wpływ na 

estetykę przestrzeni. 

Stworzenie ośrodka 

kulturowego z 

wykorzystaniem aspektów 

historycznych jakim jest 

obiekt zabytkowy 

znajdujący się w tej części 

miasta.  Odnowienie 

dziedzictwa kulturowego i 

historycznego.. Poprawa 

środowiska wodno – 

gruntowego poprzez 

zastosowanie 

odpowiednich uszczelnień 

nawierzchni. Negatywny 

wpływ będzie miało 

wzmożenie ruchu 

drogowego, co wiąże się z 

emisją hałasu i 

zanieczyszczeniem 

powietrza. Efekt ten będzie 

miał oddziaływanie 

lokalne. 

Lokalne uciążliwości 

związane głównie z 

pracami ziemnymi: 

transportem 

materiałów i odpadów 

(mas ziemnych): pylenie 

wtórne, emisja spalin, 

emisja hałasu. 

Wyłączenie części ulicy 

z ruchu drogowego na 

czas 

wykonywania prac 

budowlanych. 
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6. Zagospodarowanie 

terenu łączącego MCIB 

z „Kinoteatrem 

Włókniarz”; 

7. Przebudowa i 

rozbudowa budynku 

kinoteatru wraz z 

przebudową sali 

widowiskowej 

Korzystny wpływ na 

estetykę przestrzeni. 

Stworzenie ośrodka 

kulturowego. Poprawa 

estetyki budynku i stanu 

technicznego. Ożywienie 

dawnego budynku i 

nadanie mu nowej funkcji . 

Poprawa estetyki 

krajobrazu wokół obiektu. 

Lokalne uciążliwości 

związane głównie z pracami 

ziemnymi: transportem 

materiałów i odpadów (mas 

ziemnych): pylenie wtórne, 

emisja spalin, emisja hałasu. 

Projekt Nr 3: Przygotowanie 

terenów na obszarach objętych 

rewitalizacją pod                        

realizację  nowych inwestycji 

gospodarczych 

8. Budowa ulicy pod 

roboczą nazwą  - 

Nowomurarska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu i umożliwi dostę- 

pność tego obszaru dla 

ruchu komunikacyjnego co 

wzmocni jego walory   w 

centrum miasta i może go 

upłynnić. Poprawa 

środowiska wodno – 

gruntowego przez zasto- 

sowanie odpowiednich 

uszczelnień nawierzchni 

oraz wymianę całej infra- 

struktury technicznej. 

Emisje hałasu, pylenie 

wtórne (niewielkie i o 

lokalnym zasięgu), 

Emisje zanieczyszczeń 

powietrza z ruchu komu- 

nikacyjnego, wód 

 

Oddziaływanie związane z 

chwilową emisją zanie- 

czyszczeń powietrza 

pochodzących od pracy 

maszyn budowlanych, 

pojazdów dowożących 

materiały budowlane czy 

wywożących odpady. 

Pylenie. Emisja hałasu 

powstająca na skutek pracy 

urządzeń budo- wlanych, 

ruch komuni- kacyjny. 

Powstawanie odpadów 

budowlanych, wód 

opadowych pochodzą cych z 

wykopów zanie- czyszconych 

pyłem, piaskami itp. 
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9. Budowa ulicy pod 

roboczą nazwą - Zachodnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opadowych, które będą 

zbierane systemem 

kanalizacji deszczowej, 

pomniejszenie powierz- 

chni biologicznie czynnej i 

infiltracyjnej. 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu i umożliwi 

dostępność tego obszaru 

dla ruchu komunikacyjnego 

co wzmocni walory ruchu 

komunikacyjnego w 

centrum miasta i może go 

upłynnić. Poprawa 

środowiska wodno – 

gruntowego poprzez 

zastosowanie 

odpowiednich uszczelnień 

nawierzchni oraz wymianę 

całej infrastruktury 

technicznej. 

Emisje hałasu, pylenie 

wtórne (niewielkie i o 

lokalnym zasięgu), 

Emisje zanieczyszczeń 

powietrza z ruchu 

komunikacyjnego, wód 

opadowych, które będą 

zbierane systemem 

kanalizacji deszczowej, 

pomniejszenie powierzchni 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalne uciążliwości 

związane głównie z pracami 

ziemnymi: transportem 

materiałów i odpadów (mas 

ziemnych): pylenie wtórne, 

emisja spalin, emisja hałasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

10. Budowa ulicy pod 

roboczą nazwą Bulwary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologicznie czynnej i 

infiltracyjnej. 

 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu i umożliwi dostę- 

pność tego obszaru dla 

ruchu komunikacyjnego co 

wzmocni jego walory   w 

centrum miasta i może go 

upłynnić. Poprawa 

środowiska wodno – 

gruntowego przez zasto- 

sowanie odpowiednich 

uszczelnień nawierzchni 

oraz wymianę całej infra- 

struktury technicznej. 

Emisje hałasu, pylenie 

wtórne (niewielkie i o 

lokalnym zasięgu), 

Emisje zanieczyszczeń 

powietrza z ruchu komu- 

nikacyjnego, wód 

opadowych, które będą 

zbierane systemem 

kanalizacji deszczowej, 

pomniejszenie powierz- 

chni biologicznie czynnej i 

infiltracyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalne uciążliwości 

związane głównie z pracami 

ziemnymi: transportem 

materiałów i odpadów (mas 

ziemnych): pylenie wtórne, 

emisja spalin, emisja hałasu. 
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Projekt Nr 4: Kompleksowe 

zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej oraz 

moderniac miejsc rekreacji 

i terenów zielonych„Miasto 

nad rzeką”.  

 

11. Budowa dwóch kładek 

pieszo-   rowerowychnad 

rzeką Wolbórką; 

12. Przebudowa południowej 

strony parku „Bulwary”. 

 

 

Poprawa stanu krajobrazu 
przyrodniczego i 
stworzenie miejsc 
odpoczynku i rekreacji 
dla lokalnej społeczności. 
Połączenie dwóch części 
parku rozdzielonych 
obecnie przepływającą 
rzeką Wolbórką. Pozwoli 
zinwentaryzować pod 
względem zieleni  dotąd 
zaniedbany  park, a 
uwydatnienie jego 
walorów będzie odbywać 
się zgodnie z projektem 
krajobrazu. Stworzona 
zostanie strefa ruchu 
pieszego i wypoczynku, 
oświetlenie ścieżek 
pieszych w celu poprawy 
bezpieczeństwa w parku. 
Uporządkowanie zarośli i 
uwydatnienie istniejącej 
tutaj zieleni. Wzmocnienie 
funkcji biologicznych i 
kompozycyjnych zieleni. 

 

Lokalne uciążliwości 

związane głównie z pracami 

ziemnymi: transportem 

materiałów i odpadów (mas 

ziemnych): pylenie wtórne, 

emisja spalin, emisja hałasu. 

Projekt Nr 5.„Generator 

Marzeń”: 

13. Adaptacja budynku i 

otoczenia byłego sądu przy 

Placu Kościuszki 18 na cele 

społeczne i kulturalno – 

oświatowe. 

Korzystny wpływ na 

estetykę przestrzeni i 

środowisko kulturowe. 

Poprawa estetyki 

budynków. 

Lokalne oddziaływanie 

wynikające z powstających 

odpadów 

 

 

 

Projekt Nr 6: „Pasaż 

północny”: 

14. Renowacja kamienicy 

narożnej przy Placu 

Kościuszki 24/24a wraz  

Korzystny wpływ na 

estetykę przestrzeni . 

Możliwe zmniejszenie 

dotychczasowego 

oddziaływania na 

Lokalne uciążliwości 

związane głównie z pracami 

ziemnymi: transportem 

materiałów i odpadów (mas 

ziemnych): pylenie wtórne, 
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z dziedzińcem i adaptacja jej 

do potrzeb gospodarczych 

wspierających kulturowe 

funkcje Placu Kościuszki. 

 

środowisko w wyniku 

modernizacji instalacji, 

zwłaszcza cieplnych oraz 

poprawa termoizolacji 

(zmniejszenie 

energochłonności obiektu). 

emisja spalin, emisja hałasu. 

źródło: opracowanie własne 

 

Realizacja zadań programu przyniesie korzystne skutki zarówno w środowisku 

jak i  istniejącym krajobrazie. 

Tylko w niektórych przypadkach użytkowanie zrealizowanych obiektów może 

generować pewne uciążliwości  związane  z  lokalną  emisją zanieczyszczeń powietrza i 

hałasu  na  skutek  ruchu komunikacyjnego. Pomimo tego uważa się te zadania  za 

konieczne do wykonania, ponieważ nieznaczny wzrost zanieczyszczeń powietrza w 

skali stanu klimatu części śródmieścia wyrówna się  np.:  zlikwidowaniem  funkcji  

parkingowej Placu Kościuszki, który generował dużą ilość zanieczyszczeń powietrza. 

Dodatkowo zwiększy się płynność  ruchu komunikacyjnego,  dzięki czemu emisja spalin 

i hałas pochodzący z silników samochodów nie powinien być tak uciążliwy. Trwałymi  

skutkami w środowisku będzie wybudowanie nowych ulic, które mają na celu 

usprawnienie ruchu drogowego i zwiększenie dostępności do objektów 

zrewitalizowanych i przestrzeni publicznych (zadania nr 4, 11 i 12).  

Tab. nr 2  Powiązanie głównych działań z zadaniami ze sfery gospodarcze 

NAZWA ZADANIA POWIĄZANIE 

Z 

PROJEKTEM 

DZIAŁANIA TERMIN 

REALIZACJI 

SFERA GOSPODARCZA 

Lokalna organizacji o 

charakterze 

turystycznym. 

“Miasto nad rzeką”, 

“Salon miasta” 

zintegrowanie branży 

usług turystycznych oraz 

jednostek samorządu 

terytorialnego wokół 

wspólnych przedsięwzięć, 

2014-2015 
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ukierunkowanych na 

rozwój sektora turystyki 

na terenie miasta i powiatu 

Punkt Informacji 

Turystycznej  przy 

Placu Kościuszki  

 

“Salon miasta” usprawnienie 

profesjonalnej obsługi 

ruchu turystycznego dla 

centrum miasta  

i powiatu.  

 

2014-2015 

Podmiot 

zarządzający 

obszarem 

zrewitalizowanym 

 Zarządzanie obszarem 

zrewitalizowanym 

2011 

. Podmiot o 

charakterze 

„Inkubatora 

Przedsiębiorczości” 

 

“Pasaż Północny” przyciągnięcie do obszaru 

rewitalizacji młodych 

przedsiębiorców, 

rozpoczynających 

działalność gospodarczą i 

prowadzonych przez nich 

firm.  

2014-2015 

Źródło: Projekt LPR dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 2015 

 

Tab. nr 3  Zadania wyznaczone w sferze społeczno – kulturalnej 

Nazwa  zadania Cele 

1.Aktywizacja kulturalna dzieci i 

młodzieży – Miejska Biblioteka Publiczna 

– Oddział dla Dzieci i Młodzieży 

 

“Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi” 

„Zimowe oraz letnie zajęcia w bibliotece”  

„Cała Polska Czyta Dzieciom” 

Biblioteczne Teatrałki  

Imprezy stałe organizowane na rzecz 

młodszych mieszkańców Tomaszowa 
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2. Centrum Dialogu Społecznego i 

Wolontariatu  

 

Piknik Organizacji Pozarządowych pn. 

„Lokalni Niebanalni” 

Tomaszowskie Forum Trzeźwości 

Tomaszowska Akademia Seniora 

“Festiwal otwartych podwórek” 

Rozwój poprzez szkolenia 

„Rozwój poprzez warsztaty”  

„Dialog jako platforma współpracy różnych 

środowisk z samorządem lokalnym  w 

obszarach problemowych miasta” 

Wolontariat  

Działania prozdrowotne i edukacja 

zdrowotna społeczeństwa 

“Kinoteatr Włókniarz” „Rewitalizacja społeczna poprzez sztukę” 

„Kultura dla każdego” 

„Cykl  akcji artystyczno–społecznych, 

programy edukacyjne, sportowe i 

kulturalne” 

„Tomaszowski Uniwersytet Dziecięcy” 

„Poprawianie jakości życia osób starszych – 

współpracy z Tomaszowskim 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku” 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki „Moje Miasto – Moje Życie” 

„A może  byśmy  tak…  do Tomaszowa” 

Miejska Biblioteka Publiczna - „Miejskie 

Centrum Informatyczno Biblioteczne 

MEDIATEKA  

 

Wprowadzenie wolnego dostępu do zbiorów 

bibliotecznych  

Zwiększenie liczby zbiorów tradycyjnych i 

wprowadzenie nowych rodzajów 

udostępnianych wydawnictw w tym zbiory 
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zapisane na nośnikach elektronicznych 

Utworzenie CZYTELNI MUZYCZNEJ  

Utworzenie CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ  

Rozwinięcie DZIAŁU DLA NIEWIDOMYCH  

Rozwinięcie CZYTELNI NAUKOWEJ z 

wydzielonym DZIAŁEM ZBIORÓW 

REGIONALNYCH 

Rozwinięcie CZYTELNI PRASY  

Utworzenie kącika FREE-SPOT 

Utworzenie kącika „MALUCH  W 

MEDIATECE”  

Zorganizowanie CENTRUM AKTYWIZACJI 

SENIORA  

Zorganizowanie cyklicznych spotkań i 

dyskusji pod hasłem: SZTUKA 

PRZETRWANIA – ŻYCIOWY SURVIVAL.  

„W TOMASZOWIE – KULTURALNIE”  

Działalność wydawnicza 

 

Podsumowując, realizacja p rojektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta  

Tomaszowa Mazowieckiego nie będzie generować znaczącego oddziaływania na 

środowisko, a oddziaływanie na etapie prac budowlanych będzie tymczasowe i ustąpi po 

zrealizowaniu inwestycji. Trwałe i przeważnie korzystne będą natomiast krajobrazowe, 

kulturowe i społeczne efekty realizacji tego projektu. 

W szczególności wymienić tu należy: 

- poprawę estetyki przestrzeni , 

- zwiększenie dostępności dla lokalnego społeczeństwa terenów zielonych – parki  

- zmniejszenie energochłonności układu urbanistycznego. 
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6.0 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 

LPR 

W przypadku braku możliwości realizacji zadań wynikających z projektu LPR 

obszar śródmieścia będzie ulegał dalszej degradacji włącznie z występującymi tutaj 

zabytkami. Zieleń na terenach parków, skwerach może z czasem być całkowicie 

niedostępna . Natomiast na Placu Kościuszki stale rosnący ruch komunikacyjny będzie 

wpływał na pogorszenie stanu rosnącej tutaj zieleni, która będzie niszczała aż do 

zamierania. Obiekty nie będą wykorzystane do celów rekreacyjnych a ich wygląd będzie 

raczej odstraszać nie tylko turystów, ale również mieszkającą tutaj społeczność. Z 

czasem może dojść do znacznego spadku demograficznego. Z miasta zaczną migrować  

młodzi ludzie, w poszukiwaniu lepszych miejsc pracy i lepszych warunków bytowania. 

 

7.0. Wpływ realizacji postanowień dokumentu na poszczególne elementy 

przyrody 

7.1. Wpływ na różnorodność biologiczną 

Obszar obejmujący LPR jest częścią silnie zurbanizowaną, przez którą przechodzą 

główne szlaki komunikacyjne. W części śródmieścia przepływa rzeka Wolbórka, która 

zostanie wyeksponowana i bardziej dostępna dla ruchu pieszego poprzez wybudowanie 

kładek pieszo – rowerowych w  Parku „Bulwary”. Znajdujące się tutaj parki i skwery czy 

aleje zostaną wyeksponowane poprzez nowe projekty krajobrazu zieleni. Ważną częścią 

jest Park Miejski  „Solidarność”, który jest  wpisany do rejestru zabytków. Znaczne tereny 

zieleni oraz bliskość rzeki Wolbórki powodują, że rożnorodność biologiczna na 

omawianym obszarze jest duża. 

Realizacja postanowień dokumentu, jakim jest LPR, pozwoli pozytywnie wpłynąć na 

różnorodność biologiczną poprzez uporządkowanie tych terenów zieleni, znaczne 

ograniczenie ruchu samochodowego, a tym samym zmniejszenie emisji spalin do 

powietrza, czyli między innymi pyłu zawieszonego PM10. Ewentualny wpływ negatywny 

może wystąpić jedynie w momencie realizacji zadań objętych Lokalnym Programem 

Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Alternatrywą dla tych zadań jest brak ich 

realizacji, co zdecydowanie  w przyszłości będzie miało wpływ negatywny. 
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7.2. Wpływ na ludzi 

Planowane w LPR działania nie wpłyną negatywnie na zdrowie czy 

bezpieczeństwo ludzi. Przebudowa ulic pozwoli usprawnić komunikację samochodową 

i pieszą, a tym samym poprawi komfort przebywania i atrakcyjność turystyczną centru 

miasta. Mniejszy ruch samochodowy w rewitalizowanej części miasta pozwoli 

zmniejszyć emisje spalin, a tym samym obniżyć zawartość pyłu zawieszonego PM 10.  

Zatem można przyjąć, że w konsekwencji  wpływ na ludzi będzie pozytywny. 

Ewentualny wpływ negatywny może wystapić jedynie w momencie realizacji zadań 

objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Alternatrywą dla tych zadań jest brak ich realizacji, co zdecydowanie  w przyszłości 

będzie miało wpływ negatywny. 

 

7.3. Wpływ na  zwierzęta 

Zadania planowane w LPR nie będą miały negatywnego wpływu na zwierzęta 

zarówno domowe,  jak i żyjące na wolności .  

Ewentualny wpływ negatywny może wystąpić jedynie w momencie realizacji 

zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Alternatrywą dla tych zadań jest brak ich realizacji, co zdecydowanie w przyszłości  

będzie miało wpływ negatywny. 

 

7.4. Wpływ na klimat 

 Przewidywane w LPR zadania nie wpłyną na warunki klimatu lokalnego. 

 

7.5. Wpływ na rośliny 

Z uwagi na postępującą degradację drzewostanu wskazane jest przeprowadzenie 

rewitalizacji  starych zadrzewień i wykonanie nowych nasadzeń w miejsce drzew starych, 

zniszczonych i chorych, co korzystnie wpłynie na mikroklimat i architekturę krajobrazu. 

Zrewitalizowana, wypielęgnowana  zieleń winna spełniać głównie funkcje estetyczne, 

zdrowotne lub osłonowe.  Nowych aranżacji w tym zakresie wymaga Plac Kościuszki. 

Wskazana jest również modernizacja istniejących parków, ze szczególnym uwzględnieniem 

parku „Bulwary”. 

Można zatem przyjąć, że w konsekwencji  wpływ na rośliny będzie pozytywny. 
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Ewentualny wpływ negatywny może wystąpić jedynie w momencie realizacji zadań 

objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Alternatrywą dla tych zadań jest brak ich realizacji, co zdecydowanie będzie miało wpływ 

negatywny. 

 

7.6. Wpływ na zasoby wodne  

Ustalenia LPR – u pośrednio będą wpływały na wody rzeki Wolbórki, poprzez 

kształtowanie spływu powierzchniowego z terenów objętych programem rewitalizacji. 

Realizacja sposobu zagospodarowania obszaru objętego programem  nie będzie miała 

negatywnego wpływu na wody podziemne. Realizacja planowanych projektów nie pozwoli na 

infiltrację wód opadowych i roztopowych w głąb profilu glebowego. 

Można zatem przyjąć, że w konsekwencji  wpływ na zasoby wodne będzie 

pozytywny. Ewentualny wpływ negatywny może wystąpić jedynie w momencie realizacji 

zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i 

to w stopniu znikomym. Alternatrywą dla tych zadań jest brak ich realizacji, co 

zdecydowanie w przyszłości będzie miało wpływ negatywny. 

 

7.7. Wpływ na powietrze 

W 2005 roku zaobserwowano przekroczenie dopuszczalnej zawartości pyłu 

zawieszonego PM 10 w powietrzu. W związku z czym w roku 2010 w kwietniu, przyjęto 

uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego program ochrony powietrza dla miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego.  

 Na stan zanieczyszczenia powietrza obszaru, który obejmuje LPR, mają wpływ 

zarówno źródła lokalne (systemy ogrzewania, ruch samochodowy, działalność 

przemysłowa, roboty remontowe i budowlane), jak i położone poza granicami tego 

obszaru (zanieczyszczenia allogeniczne). Trudno jest jednak ustalić udział poszczególnych 

źródeł. 

Realizacja LPR-u może doprowadzić w konsekwencji do obniżenia emisji pyłu 

zawieszonego PM 10. Wpływ na to będzie miało wyprowadzenie ruchu samochodowego z 

centrum miasta – Placu Kościuszki i poprawa nawierzchni dróg. 

Można zatem przyjąć, że w konsekwencji wpływ na powietrze będzie 

pozytywny. Ewentualny wpływ negatywny może wystąpić jedynie w momencie realizacji 
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zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

Alternatrywą dla tych zadań jest brak ich realizacji, co zdecydowanie w przyszłości będzie 

miało wpływ negatywny 

 

7.8. Wpływ na powierzchnię ziemi.  

 Wierzchnią warstwę terenu stanowią nasypu niekontrolowane, zlokalizowane na 

całej powierzchni terenu przeznaczonego do rewitalizacji. Miąższość tej warstwy 

zawiera się w przedziale 0,3 ÷ 1,5m. Poniżej zalegają grunty bardzo słabonośne 

(lokalnie w otworze nr 11) i grunty słabonośne warstw geotechnicznych II i III o 

miąższości wahającej się 0,3 ÷ 1,5m. Są to piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID = 0.2 

w stanie występowania luźnym oraz piaski drobne o stopniu zagęszczenia ID = 0.33 w 

stanie występowania luźnym na granicy ze średniozagęszczonym. 

Realizacja LPR-u związana z pracami budowlanymi oraz ziemnymi nie będzie 

miała negatywnego oddziaływania na powierzchnię ziemi. 

 

7.9. Wpływ na zasoby naturalne 

 Na obszarze LPR nie występują zasoby naturalne. W związku z tym nie odnotuje 

się jakiegokolwiek wpływu na zasoby naturalne. 

 

7.10. Wpływ na zabytki 

 Zabytki na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostały opisane w pkt.3.2. 

Realizacja LPR – u nie wpłynie negatywnie na obiekty zabytkowe.  

W konsekwencji realizacja zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji 

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego będzie miała skutek pozytywny. Alternatrywą dla 

zadań objętych LPR-em jest brak ich realizacji, co zdecydowanie w przyszłości będzie 

miało wpływ negatywny. 

 

7.11.Wpływ na dobra materialne 

W ramach LPR wykonywane będą prace głównie modernizacyjne i adaptacyjne, 

które raczej wyeksponują dane obiekty nadając im nowe funkcje. 

W konsekwencji realizacja zadań objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji 

Miasta Tomaszowa Mazowieckiego będzie miała skutek pozytywny. Alternatrywą dla zadań 
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objętych LPR-em jest brak ich realizacji, co zdecydowanie w przyszłości będzie miało 

wpływ negatywny. 

 

7.12. Wpływ na Obszary chronione i Natura 2000 

 Obszary te zostały opisane w pkt. 3.5. LPR swoim zasięgiem działań nie obejmuje 

obszarów Natura 2000 jakie znajdują się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i w 

jego okolicy. 

 

 

 

 

8.0 Zależność między elementami środowiska i między oddziaływaniem na te 

elementy 

Realizowane zadania w ramach rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

będą wpływać na stan środowiska naturalnego na etapie budowy tworząc przejściowe 

uciążliwości. 

 

9.0 Cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i  przedmiot ochrony  

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne 

do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo 

wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 

trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

LPR swoim zasięgiem działań nie obejmuje obszarów Natura 2000, jakie znajdują 

się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i w jego okolicy. W związku z 

powyższym nie rozpatrywano wariantów alternatywnych do przedstawionych zadań 

realizacyjnych w ramach LPR – u. 

 

10.0 Oddziaływanie transgraniczne 

Nie dotyczy. Obszar objęty LPR – em znajduje się w centralnej Polsce i obejmuje 

śródmieście miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Nie należy spodziewać się tutaj 

wystąpienia oddziaływania transgranicznego. 
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11.0 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 

Polityka ochrony środowiska jest jedną z polityk wspólnotowych Unii Europejskiej 

o charakterze horyznotalnym. Jej zakres obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno – 

gospodarczego. 

LPR Tomaszowa Mazowieckiego jest zgodny z priorytetami i celami dokumentów 

strategicznych i programowych. 

Dokumenty programowe szczebla krajowego to: 

Polityka Ekologiczna Państwa (SRK) na lata 2007 – 2015 – podstawowymi celami 

strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców.  

Celami strategii są: 

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. 

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości. 

4. Budowa  zintegrowanej  wspólnoty  społecznej  i  jej 

bezpieczeństwa. 

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wpisuje się 

bezpośrednio w priorytet 1, 2, 3, 4,6. 

Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe dla spójności (SWW) na lata 2007 – 2013 

w powiązaniu z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) – 

zadania odejmowane w ramach LPR mają na celu podjęcia działań promujących 

wewnętrzną spójność w obszarach miejskich zmierzających do poprawy sytuacji 

dzielnic kryzysowych. Zadania mają na celu promocję przedsiębiorczości, lokalnego 

zatrudnienia i rozwoju społeczności lokalnych. Dla rozpatrywanego Projektu 

zagadnienia te zostały spełnione  

Dokumenty programowe szczebla regionalnego: 

1). Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 nawiązuje do 

realizacji zadań z uwzględnieniem trzech sfer: społecznej, ekonomicznej i funkcjonalno – 
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przestrzennej. LPR nawiązuje przede wszystkim do zadań w sferze przestrzenno – 

funkcjonalnej,   bowiem   pozwolą   one   przygotować   platformę   infrastrukturalną dla 

realizacji zadań społecznych i gospodarczych. 

2). Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

na lata 2008 - 2022 – główne cele to: wzrost konkurencyjności gospodarki, wzrost 

aktywności społecznej, wzrost liczby i jakości połączeń sieciowych. LPR jest zgodny z 

celami operacyjnymi „Wzrost aktywności społecznej”, „Wzrost liczby i jakości połączeń 

sieciowych”. 

3). Strategia Rozwoju Kultury w województwie łódzkim – celem strategicznym  

jest„Bogactwo dziedzictwa i kultury regionu istotnym czynnikiem rozwoju społeczno – 

gospodarczego” Obszary dla których określono cele szczegółowe to „Ochrona dziedzictwa 

kulturowego” „Organizacja i prowadzenie działalności kulturowej”, „Komunikacja 

społeczna, środki masowego przekazu w kulturze”. LPR obejmuje wszystkie te obszary. 

4). Strategia Rozwoju Turystyki – główne cele tego dokumentu to powiązanie ze 

strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego w obszarze turystyki. LPR spełnia 

wszystkie cele tego dokumetu 

5). Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego na lata 2008 – 2015 - Zadania te w Lokalnym Planie Rewitalizacji są 

uwzględnione w: 

- Priorytecie 1 Wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci  

- Priorytecie 3: Kompleksowe wsparcie i aktywizacja osób niepełnosprawnych 

- Priorytecie 4: Tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się 

społeczeństwie 

- Prioryteci  6: Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych 

6). Program ochrony środowiska dla Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2004 – 

2008 –jest niezaktualizowany i uwzględnione tutaj cele mogą być tylko 

wyznacznikiem rozwiązań przewidzianych do realizacji w zakresie ochrony środowiska.  

7). Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego - studium uwarunkowań nawiązuje przede wszystkim do 

zapewnienia mieszkańcom wzrostu poziomu życia poprzez 

- umacnianie pozycji miasta w regionie jako znaczącego ośrodka nowoczesnej 

przedsiębiorczości, edukacji i turystyki i ośrodka mieszkaniowego, sprzyjającego 
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rozwijaniu przedsiębiorczości, 

- dążenie do  zrównoważonego  rozwoju  funkcji  i  racjonalnego zagospodarowania 

przestrzeni zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ładu przestrzennego 

 

12.0 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne,  skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele  

i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 

Jak wykazano w pkt. 9.0, realizacja projektowanego dokumentu nie spowoduje 

znaczących negatywnych skutków w środowisku przyrodniczym, w tym żadnych  

w odniesieniu do celów i przedmiotów ochrony obszaru NATURA 2000 oraz 

integralności tego obszaru. Nie ma zatem zasadnej potrzeby wskazywania rozwiązań 

alternatywnych lub potrzeb kompensacji przyrodniczej (zgodnie z intencją zapisaną w 

art. 51 ust. 2 pkt. 3 lit. a i b ustawy2  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  

ochronie).  

 

13.0 Przewidywane metody analiz skutków realizacji postanowień projektu 

LPR oraz częstości jej przeprowadzania 

Monitorowanie skutków realizacji projektu LPR można  realizować w ramach 

cyklicznie sporządzanych raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego miasta (co 

jest wymagane na mocy przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). Nie ma potrzeby określać dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 

14.0 Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

Podstawą prawną sporządzenia prognozy jest art. 46 ust. 2 ustawy z dn. 3.10.2008r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej „Ustawą”). Artykuł 

ten nakłada obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

skutków realizacji dokumentów strategicznych (m. in. programów w dziedzinie transportu, 

gospodarki wodnej, turystyki i wykorzystania terenu) opracowywanych przez organy 

administracji. Prognozę oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Projektu Lokalnego Programu 



68 

 

Rewitalizacji Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013” wykonano zgodnie z art. 51 

Ustawy. Przed przystąpieniem do opracowania została uzyskana informacja od 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Łodzi o stopniu szczegółowości prognozy i jej zakresie. 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 

2007 - 2015 jest dokumentem planistycznym zawierającym wykaz określonych zadań 

kluczowych z punktu widzenia interesów lokalnej społeczności i władz miasta oraz 

stanowiącym narzędzie sprawnej kontroli i koordynowania ich realizacji dla osiągnięcia 

celów i korzyści stawianych zagadnieniom rewitalizacji.  

W latach 2007-2013 podstawowym dokumentem określającym zasady 

wykorzystania środków unijnych na rewitalizację obszarów miejskich Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz projektów 

rewitalizacyjnych płaszczyzny społecznej do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 jak również 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Głównym celem Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013  jest  

wykreowanie nowych funkcji kulturalnych i gospodarczych śródmieścia Tomaszowa 

Mazowieckiego oraz zwiększenie atrakcyjności miasta poprzez odnowę centralnych 

przestrzeni publicznych. 

Prognoza jako punkt wyjścia dla dalszych analiz charakteryzuje stan środowiska na 

terenie miasta oraz określa cechy obszaru rewitalizowanego. Realizowane zadania będą 

wpływać na stan środowiska naturalnego na etapie budowy tworząc przejściowe 

uciążliwości. Największy wpływ na środowisko w trakcie budowy będą miały: 

 emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliwa w silnikach spalinowych 

pojazdów mechanicznych używanych w trakcie prac budowlanych, 

 hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego, 

 odpady powstające w czasie wykonywania robót ziemnych i budowlanych, 

 powstawanie wód deszczowych w wykopach. 

Przy prawidłowo prowadzonym procesie budowlanym z przestrzeganiem godzin 

dziennych prowadzonych prac budowlanych  uciążliwości te nie będą miały charakteru 

ponadnormatywnego. Realizacja projektów określonych w LPR, przyczyniając się do 

osiągnięcia celów zakładanych w tym dokumencie, przyczyni się jednocześnie do poprawy 



69 

 

warunków środowiskowych na rewitalizowanym terenie. Realizacja LPR będzie miała 

wpływ na takie zagadnienia ochrony środowiska jak: 

 stan powietrza – realizacja zadań powodujących usprawnienie układu 

komunikacyjnego, likwidacja parkingu na Placu Kościuszki i stworzenie stref 

parkowania przyulicznej, 

 stan wód – modernizacja sieci kanalizacyjnej, stworzenie szczelnych dróg  

i utwardzonych kostką nawierzchni, odprowadzenie wód deszczowych  

z dróg i placów do kanalizacji deszczowej, 

 stan krajobrazu, ze względu na realizację zadań związanych z poprawą estetyki 

przestrzeni publicznej, uwzględniających krajobraz kulturowy miasta i zieleń tutaj 

występującą, powstanie wiele miejsc rekreacyjnych, 

 stan akustyczny – usprawnienie ruchu komunikacyjnego. 

Transgraniczne oddziaływania na środowisko przedsięwzięć ujętych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji nie będzie występowało. W tab. nr 9 przedstawiono ocenę wpływu 

realizacji projektów ujętych w LPR dla Tomaszowa Mazowieckiego na stan środowiska 

naturalnego i ludzi. 

Zalecenia dla wykonawców zadań w ramach projektu LPR – u: 

 wykonanie inwentaryzacji zieleni na obszarach zielonych, w szczególności  

w parkach, 

 dokonywanie jak najmniejszych wycinek drzew chyba, że ich stan zdrowotny jest zły 

lub zagrażają bezpieczeństwu ludzi,  

 projekty budowlane czy koncepcyjne powinny być uzgadniane z konserwatorem 

zabytków w obszarze, gdzie zlokalizowane są zabytki. 

 

 

 

Tab. nr 4  Wykaz zadań  inwestycyjnych  

Lp 
Terminy realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji  

1. Przebudowa schodów w ulicy Rzeźniczej  III kw. 2008- III kw. 2010 

2. Przebudowa schodów w ulicy Przeskok III kw. 2009 - IV kw.  2010 
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3. Przebudowa płyty Placu Kościuszki  III kw. 2008 – IV kw.  2014 

4. Budowa ulicy pod roboczą nazwą  "Biblioteczna " II kw. 2008 -   II kw. 2014 

5. Odbudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB II kw. 2009  -  I kw. 2014 

6. Zagospodarownaie terenu łączącegoo MCIB z kinoteatrem "Włókniarz" III kw. 2009 -  II kw. 2014 

7. 
Renowacja i rozbudowa budynku kinoteatru wraz z przebudową sali 

widowiskowej  
III kw. 2009  -  I kw. 2014 

8. Budowa dwóch kładek pieszo-rowerowych nad rzeką Wolbórką  IV kw. 2009 - IV kw. 2014 

9. Przebudowa południowej strony parku "Bulwary" III kw. 2009 - IV kw.2014 

10. 

Renowacja kamienicy narożnej przy Placu Kościuszki 24/24a wraz z 

dziedzińcem i adaptacja jej do potrzeb gospodarczych wspierających 

kulturowe funkcje Placu Kościuszki  

II kw. 2008 - IV kw. 2014 

11. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Nowomurarska " IV kw. 2008- II kw. 2013 

12. Budowa ulicy pod roboczą nazwą "Zachodnia" IV kw. 2009- II kw. 2013 

13. 
Adaptacja budynku i otoczenia byłego sądu przy Placu Kościuszki 18 na cele 

społeczne i kulturalno-oświatowe  
IV kw. 2007- III kw. 2011 

14 Budowa ulicy pod roboczą narwą Bulwary IV.kw. 2008- IV kw. 2014 
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Tab. nr 5 Ocena wpływu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji  Miasta  Tomaszowa Mazowieckiego z 

uwzględnieniem jego oddziaływania na stan środowiska naturalnego 

Lp. Zadanie Różnorodność 

biologiczna 

Rośliny Zwierzęta 

 

 

 

Woda Powietrze 

i 

akustyka 

Powierzchnia 

ziemi 

Klimat Zabytki Zasoby 

naturalne 

Ludzie Wpływ na 

dobra 

materialne 

Wpływ na 

obszary 

chronione 

i Natura 

2000 

1. “Przebudowa 

schodów w ulicy 

Rzeźniczej” 

0/+ +/0 0 + +/- +/0 0 + 0 +/- + 0 

2. „Adaptacja 

budynku i 

otoczenia byłego 

sądu przy Placu 

Kościuszki 18 na 

cele społeczne i 

kulturalno-

oświatowe” 

0/+ 0 0 + + 0 0 + 0 + + 0 

3. „Przebudowa 

schodów w ulicy 

Przeskok” 

0/+ +/0 0 + +/- +/0 0 + 0 +/- + 0 

4. „Budowa dwóch 

kładek pieszo-

rowerowych nad 

rzeką Wolbórką” 

+/- +/- 0 0 0 +/0 0 +/0 0 + + 0 
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5. „Budowa ulicy pod 

roboczą nazwą 

„Nowomurarska” 

0/+ 0/+ 0 + +/- +/0 0 0 0 +/- + 0 

6. „Budowa ulicy pod 

roboczą nazwą 

„Zachodnia” 

0/+ 0/+ 0 + +/- +/0 0 0 0 +/- + 0 

7. „Przebudowa 

południowej strony 

parku Bulwary" 

+ + + + + + 0 0 0 + + 0 

8. „Renowacja i 

rozbudowa 

budynku 

kinoteatru wraz z 

przebudową sali 

widowiskowej” 

0 0 0 + + 0 0 + 0 + + 0 

9. „Przebudowa płyty 

Placu Kościuszki” 

+ + + + + +/0 0 + 0 + + 0 

10. „Budowa ulicy pod 

roboczą nazwą 

„Biblioteczna” 

0 +/0 0 + +/- +/0 0 0/+ 0 +/- + 0 

11.  „Odbudowa i 

adaptacja budynku 

przemysłowego na 

potrzeby MCIB” 

0 +/0 0 + + 0 0 + 0 + + 0 
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12.  

„Zagospodarowanie 

terenu łączącego 

MCIB z 

Kinoteatrem 

Włókniarz" 

+ + + + + 0 0 0/+ 0 + + 0 

13. „Renowacja 

kamienicy narożnej 

przy Placu 

Kościuszki 24/24a 

wraz z dziedzińcem  

i adaptacja jej do 

potrzeb 

gospodarczych 

wspierających 

kulturowe funkcje 

Placu Kościuszki” 

+ +/0 +/0 + 0 + 0 0/+ 0 + + 0 

14. Budowa ulicy pod 

roboczą nazwą 

„Bulwary” 

0/+ +/0 0 + +/- +/0 0 0 0 +/- + 0 

Legenda:  „ +” oddziaływanie pozytywne lub zdecydowanie przewaga oddziaływania pozytywnego 

„-„oddziaływanie negatywne lub zdecydowanie przewaga oddziaływania negatywnego 

„0” oddziaływanie naeutralne 

„+/-„; „+/0”; „-0-„ – oddziaływanie niejednoznaczne {pozytywno – negatywne, pozytywno – neutralne, negatywno – neutralne] 
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Opracował: 

 

PHIN Consulting Sp. z o.o. 

ul. Częstochowska 63 

93-121 Łódź 
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Zał. nr I 

Zał. nr I Postanowienie z dnia 31 grudnia 2010 r. wydane przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: RDOŚ-10-WOOŚ.I-6617-

2827/10/aj określające zakres Prognozy oddziaływania na środowisko 

Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa 

Mazowieckiego na lata 2007-2015. 
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Zał. nr II 

 

Zał. nr II Postanowienie z dnia 10 stycznia 2011r. wydane przez Państwowy 

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w  Ł o d z i ,  znak: PWIS-NS-OZNS-

072/161/10 1669 określające zakres Prognozy oddziaływania na środowisko 

Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

na lata 2007-2015. 
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